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Sumário 

Sessão solene de inauguração dos trabalhos da 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

da 55ª Legislatura.  

 

O SR. RODRIGO MAIA (DEM-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Boa tarde a todos. Cumprimento o Presidente do 
Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira; a Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia; o Ministro-Chefe da 
Casa Civil, Eliseu Padilha; a Procuradora-Geral da República, Sra. 
Raquel Dodge; o 1º Vice-Presidente da Câmara e do Congresso 
Nacional, Deputado Fábio Ramalho; o 2º Vice-Presidente do 
Congresso Nacional, Senador João Alberto Souza; o 1º Secretário da 
Mesa do Congresso Nacional, Deputado Giacobo; e o 2º Secretário, 
Senador Gladson Cameli. Cumprimento todos e, cumprimentando a 
Mesa, cumprimento cada um dos presentes. 

Iniciamos hoje um novo ano legislativo com novos desafios e com 
antigos desafios. O Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados 
têm avançado em muitas matérias importantes para o nosso País. Nós 
votamos no ano passado matérias tão importantes e tão polêmicas 
como a reforma trabalhista. Tenho certeza de que os resultados da 
reforma para a vida das pessoas já começam a aparecer. 

Tenho certeza de que a regulamentação da terceirização que votamos 
aqui também gera a possibilidade de melhorarmos as taxas de 
emprego no Brasil - aliás, a taxa de desemprego, no meio do ano de 
2016, chegou ao patamar de 14% de brasileiros desempregados, uma 
taxa que certamente, com o esforço do Governo, mas também com o 
esforço deste Congresso, vem caindo ano a ano. 

E tenho certeza de que, apesar dos bons resultados da economia no 
ano passado, é neste ano que nós vamos conseguir ter para a vida das 
pessoas um bom resultado nos indicadores econômicos.  

No ano passado ampliou-se o emprego, mas o emprego ainda na 
informalidade, e eu tenho certeza de que este ano, com o crescimento, 
de que nós do Congresso fazemos parte, de mais de 3% na economia 
brasileira, serão gerados empregos de melhor qualidade e de carteira 
assinada. 
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E com certeza ainda temos muitos desafios. O Brasil é um país muito 
desigual. Aliás, a sociedade vem clamando a todos nós por um Brasil 
mais simples, um Brasil mais igual, igual entre o poder público e o setor 
privado, com uma previdência pública que garanta aos servidores 
públicos os mesmos direitos do trabalhador mais simples que ganha 1 
salário mínimo. É isso que a sociedade exige de cada um de nós. 

É por isso que eu não tenho nenhum problema, nenhum 
constrangimento em dizer, neste plenário e em cada ambiente a que eu 
vou, que a reforma da Previdência que está colocada não vem aqui, de 
forma nenhuma, para beneficiar ninguém que ganha o teto do salário 
do servidor público, ninguém que ganha o teto do Regime Geral. Essa 
reforma da Previdência vem para garantir igualdade. Eu tenho certeza 
de que é essa igualdade que a sociedade está esperando da política 
brasileira: igualdade de condições. 

Quando nós olhamos o censo da educação brasileira e vemos uma 
evasão entre 15% e 17%, é para esse jovem que nós precisamos falar 
e governar. É para esse jovem que precisa do Estado brasileiro que 
nós precisamos reorganizar as despesas públicas. Não é só a 
Previdência, não. Cem por cento do Orçamento da União estão 
comprometidos, e não estão comprometidos com novas políticas 
públicas que cuidem desses jovens - mais de 1 milhão e meio no Brasil 
inteiro - que estão entregues ao tráfico de drogas.  

É por isso que o nosso papel aqui às vezes é difícil. Às vezes não 
recebemos a compreensão devida. Mas se este Parlamento não 
entender que reformar as despesas do Estado é o único caminho para 
que nós possamos garantir ao brasileiro mais simples as mesmas 
condições, a igualdade de oportunidades de que todos precisam... 

É por isso que eu tenho discutido, e talvez esta seja a peça única dos 
meus discursos, que ninguém governará o Brasil no próximo ano se as 
reformas das despesas não forem feitas.  

Dez governadores estiveram comigo hoje. A situação de todos é cada 
vez pior. E quem paga a conta? Quem paga a conta é o cidadão 
comum. Quem paga a conta é o cidadão que precisa do Estado 
brasileiro. 

É por isso que, como Presidente da Câmara e Deputado de um Estado 
que vive uma brutal crise fiscal, um Estado que quebrou, um Estado 
que vive uma crise na área de segurança talvez sem precedentes, eu 
tenho a convicção de que falando a verdade, enfrentando os 
problemas, é dessa forma que o Brasil vai continuar saindo da crise. E 
falar a verdade é o caminho para que a política se reconcilie com a 
sociedade brasileira, a verdade com transparência. (Palmas.) 
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Às vezes, um discurso fácil tem 5 minutos, 30 segundos de aplauso. 
Mas com um discurso duro, verdadeiro, com transformações 
verdadeiras para a sociedade, nós estaremos olhando para o futuro, 
para a futura geração, e garantindo a eles um Brasil melhor. 

É por isso, Senador Eliseu Padilha, que eu tenho defendido uma 
discussão verdadeira das despesas do Estado. Será que o Estado 
brasileiro protege e prioriza o seu trabalhador mais simples? Será que 
na reforma da Previdência nós estamos tratando do aposentado, do 
trabalhador que ganha 1 salário mínimo, que representa 70% da 
aposentadoria brasileira? Não. Nós estamos falando daqueles que 
ganham mais, no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder 
Judiciário, sem tirar 1 real do salário de ninguém, apenas pedindo a 
compreensão e o apoio de todos para colaborar com a recuperação 
deste País. 

É por isso que, neste início de ano, a Câmara dos Deputados terá uma 
agenda muito clara: discutir de forma transparente as despesas do 
Estado brasileiro; discutir de forma transparente a segurança pública 
deste País; discutir de que forma o Congresso, o Legislativo, pode 
colaborar com a melhoria da segurança neste País; discutir de forma 
clara projetos da microeconomia, como a própria privatização da 
ELETROBRAS, para que possamos melhorar os investimentos 
públicos e a eficiência das empresas públicas neste País. 

Eu acho que essa é a agenda de que a sociedade precisa. A 
sociedade precisa olhar a economia de um lado e um Congresso que 
tem uma preocupação clara, clara, com a melhoria da vida das 
pessoas. 

É por isso que eu digo que nós não vamos melhorar a vida daqueles 4 
milhões de brasileiros que voltaram para a extrema pobreza, pela crise 
que vivemos, fazendo o discurso fácil. Nós vamos tirar essas pessoas 
da pobreza se falarmos a verdade. E é isso que eu tento fazer e que eu 
tenho certeza de que cada Deputado e cada Deputada faz neste 
plenário a cada semana. 

Muito obrigado. Boa tarde a todos. (Palmas.)  

DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO  

PELO SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA. 

 

O SR. RODRIGO MAIA (DEM-RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) - 
Senhoras e Senhores, é uma honra para mim participar da abertura da 
Sessão Legislativa de 2018. O Poder Legislativo reassume 
auspiciosamente a missão que lhe cabe, sob a égide do Estado 
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Democrático de Direito. A Democracia reafirma-se nesta solenidade. 

Como Presidente da Câmara dos Deputados, estou plenamente 
consciente da importância deste momento, em que as atenções estão 
voltadas para o mundo político. A Sessão Legislativa promete atividade 
intensa. Nem de longe deverá parecer a última da Legislatura, tal o 
esforço e empenho, a reflexão e temperança que serão exigidos de 
cada Parlamentar. 

A votação da reforma da Previdência constitui hoje uma prioridade. Os 
estudos feitos estão muito bem embasados. Os números não deixam 
dúvida quanto à sua urgência. No que diz respeito à Câmara dos 
Deputados, não há mais justificativa para novas postergações. 

Muitas nações já revisaram os respectivos modelos previdenciários. A 
reforma constitui uma imposição de nosso tempo, quando os indivíduos 
passaram a viver mais, além de haverem conquistado maior 
capacidade produtiva. 

Em jogo estão o reequilíbrio fiscal e a segurança do próprio 
trabalhador. Sem isso, corremos o risco de assistir ao colapso do 
sistema, dentro de poucos anos. 

Matérias como o enfrentamento da violência, no plano nacional, a 
revisão do papel das agências reguladoras e as novas regras de 
licenciamento ambiental também haverão de receber tratamento 
prioritário, pelo que significam para a modernização do Estado 
brasileiro. 

Com vistas ao efetivo avanço dessa agenda renovadora, considero 
igualmente fundamental a deliberação de matérias já em tramitação, a 
exemplo das mudanças na Lei de Licitações, das discussões sobre o 
fim das desonerações sobre a folha de pagamento e sobre a 
capitalização da PETROBRAS. 

Ainda no primeiro semestre, a Casa deverá ocupar-se do projeto de lei 
que trata da privatização da ELETROBRAS, encaminhado 
recentemente pelo Executivo. Outras proposições aguardam 
encaminhamento, como as que dizem respeito a mudanças na Lei de 
Falências, à modernização do setor de gás natural, e ao novo marco 
regulatório do saneamento básico. 

Como Presidente da Casa, gostaria também de enfatizar a questão da 
recomposição das finanças públicas, introduzindo o debate sobre as 
despesas obrigatórias, que - não se pode esquecer - já comprometem 
a maior parte do Orçamento. Os incentivos, benefícios, desonerações e 
vinculações precisam ser discutidos, assim como, num segundo 
momento, uma nova agenda social, séria e consentânea com a 
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realidade. 

Trata-se, com certeza, de temas delicados, mas, no que depender da 
minha vontade pessoal, serão enfrentados sem hesitação. 

Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, ao longo dos próximos 
meses, talvez como nunca, cada um de nós será permanentemente 
desafiado. O cenário requer serenidade, porque ao fim e ao cabo é da 
amálgama de diferentes visões que se realiza a dialética do exercício 
político. 

A essência da democracia situa-se na prudência com coragem, na 
assertividade com disposição de ouvir. Palavras como união, 
apaziguamento e reconciliação impõem-se no nosso repertório para o 
diálogo, não só intramuros, mas sobretudo - e principalmente - com a 
sociedade. 

Em 2018, haveremos de buscar o protagonismo do Poder Legislativo, 
fazendo, enfim, mais e melhor, de forma a marcar este como um ano 
de soerguimento, para o bem das instituições, da democracia e do 
Brasil. 

Mãos à obra, portanto. 

Felicidades a todos. 

Muito obrigado. 
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O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, minha primeira manifestação 
nesta tribuna no ano de 2018 tem o propósito de reafirmar minha 
convicção contra esta reforma da Previdência, que retira direitos dos 
agricultores, das agricultoras, dos deficientes, dos pobres e idosos, da 
viúva e do viúvo, das professoras. Esta reforma da Previdência retira 
os direitos dos trabalhadores de modo geral.  

É corajoso o Governo contra os pequenos e contra os pobres, mas é 
covarde o Governo contra os grandes e contra os ricos: não cobra dos 
grandes devedores da Previdência. 

Quero deixar clara esta manifestação. Vamos lutar para que esta 
reforma não seja feita desta maneira. Minha convicção contra a 
reforma da Previdência é tamanha que, se não houvesse ninguém para 
me ouvir, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a 
convicção que tenho contra ela. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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Contestação a discurso contrário à proposta de reforma do sistema 

previdenciário. Alerta aos Deputados sobre a exiguidade do ano legislativo em 

2018, em função da realização das eleições e do campeonato mundial de 

futebol. Expectativa de aprovação de matérias importantes para o Brasil na 

atual sessão legislativa. 
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O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, demais colegas Parlamentares, quero contestar o 
Deputado que me antecedeu na tribuna.  

Nós temos que ter muita responsabilidade neste ano de 2018. Este é 
um ano em que, além do carnaval, teremos eleições e Copa do Mundo. 
Temos que ser muito eficientes. Está na hora de a Câmara demonstrar 
sua responsabilidade também com a reforma da Previdência, para 
acabar com os privilégios e garantir o direito de nossos aposentados. 
Não podemos nos omitir. Temos que ter muita responsabilidade.  

Discordo do que disse o Deputado que me antecedeu, porque não 
vamos mexer com os pequenos. A idade de aposentadoria do 
agricultor familiar vai continuar a ser 60 anos, e a da mulher agricultora, 
55 anos. Não podemos trazer inverdades à tribuna da Câmara Federal. 

Era isso, Sr. Presidente. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uso da tribuna neste 
momento, em meu primeiro pronunciamento no ano de 2018, para 
dizer que este ano legislativo, que teve início na última sexta-feira, dia 
2 de fevereiro, só será de fato iniciado nesta semana, com as primeiras 
sessões deliberativas da Casa. 

Todos sabemos que este é um ano atípico de trabalhos na Câmara 
Federal. Como falei, iniciamos os trabalhos nesta semana, mas 
semana que vem já teremos carnaval, o que prejudica o andamento 
das sessões. Para se somar a isso, teremos Copa do Mundo e eleições 
nacionais, com primeiro e segundo turnos. O que quero dizer é que, se 
não aproveitarmos e otimizarmos o tempo que temos para votar as 
questões de importância que o Brasil precisa, não iremos fazer nada. 

É notório que a população, que já estava de olhos atentos a nossas 
ações no ano passado, estará ainda mais neste, pois, como eu disse, 
esta é um ano eleitoral. Portanto, gostaria de pedir que tenhamos a 
coragem, mais uma vez, de votar os projetos que irão fazer com que o 
País continue crescendo. 

Sei que existe muita divergência sobre a reforma da Previdência, mas, 
como falei ano passado, alguma coisa temos que fazer. Temos que 
ouvir a população, apresentar números e buscar soluções junto ao 



 

8 
 

povo, para que ela seja feita da forma mais justa possível. 

Além disso, temos que de uma vez por todas acabar com o foro 
privilegiado, pois não é justo que poucas pessoas no País sejam 
diferenciadas e tenham privilégios sobre os demais. 

A reforma tributária também é um assunto que temos que votar, já que 
ela vem se arrastando a anos e anos. 

Pois bem, como falei, temos pouco tempo, mas se tivermos vontade e 
coragem poderemos fazer com que tudo isso aconteça. Contem 
comigo. 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Realização de festividades pela celebração do Dia de Nossa Senhora da Luz, 

padroeira dos Municípios de Guarabira e Pedra Lavrada, Estado da Paraíba. 

Anúncio de obstrução das votações da proposta de emenda à Constituição 

relativa à reforma da Previdência Social.  

 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
os Municípios de Guarabira e Pedra Lavrada, na Paraíba, celebraram 
no dia 2 de fevereiro a festa de Nossa Senhora da Luz. Solicito a 
V.Exa. que dê publicidade a este pronunciamento nos meios de 
comunicação da Casa, especialmente no programa A Voz do Brasil. 

Sr. Presidente, é uma vergonha dizer que esta PEC da Previdência vai 
acabar com privilégios, como foi dito na mensagem de ontem, ocasião 
em que esteve presente o Presidente desta Casa, e que a segurança 
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pública vai resolver todos os problemas do Brasil. 

Nós temos que obstruir para que esta PEC da morte, da maldade e da 
perversidade não seja votada. Vamos entrar em obstrução para que 
não se vote essa miséria que esse Governo está propondo para acabar 
com os aposentados e com os trabalhadores do campo e da cidade. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 2 de fevereiro de todos 
os anos, os Municípios de Pedra Lavrada e Guarabira celebram o dia 
de sua padroeira Nossa Senhora da Luz. Pedra Lavrada celebrou seus 
228 anos de festejos à padroeira. Em Guarabira, os festejos se 
iniciaram no dia 23 janeiro, com as novenas que ocorrem todas as 
tardes e noites na Catedral de Nossa Senhora da Luz, encerrando-se 
em 2 de fevereiro. Paralelamente, aconteceu a festa cultural e popular. 

Em 2018, a festa da Nossa Senhora da Luz, em Guarabira, teve como 
um de seus ápices a posse canônica do 4º Bispo Diocesano, Dom 
Aldemiro Sena dos Santos, no dia dedicado à Padroeira, 2 de fevereiro. 
Nesta data, aconteceu a procissão de Nossa Senhora da Luz, e cerca 
de 15 mil fiéis percorreram as ruas da cidade de Guarabira, elevando 
suas súplicas a Cristo, por meio da Virgem, entoando louvores e 
cânticos de fé. 

Estas festas são muito importantes, pois é por meio delas que os 
Municípios inspiram o Evangelho e a memoria de sua iluminada 
padroeira. 

Em Guarabira, Nossa Senhora da Luz tornou-se a padroeira por 
decreto provincial de 27 de abril de 1837, quando foi edificada a 
Paróquia Nossa Senhora da Luz, pertencente à Arquidiocese da 
Paraíba do Norte. 

Em Pedra Lavrada, Nossa Senhora da Luz tornou-se padroeira 
quando, em 1760, por intermédio do visitante Alexandre Bernardino 
dos Reis, o senhor José Bezerra da Costa pediu licença ao Bispo de 
Campina Grande, D. Tomaz da Encarnação Costa, para a edificação 
de uma capela de Nossa Senhora da Luz. 

Quero felicitar o Município de Guarabira e a paróquia de Nossa 
Senhora da Luz, bem como o Município de Pedra Lavrada, sua 
inspiradora paróquia e toda a população católica dos dois Municípios, 
pela realização das festas da padroeira Nossa Senhora da Luz, 
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lembrando que a Luz que vem dos céus brilha ainda mais forte, a cada 
momento que acontecem estas lembranças e festejos em homenagem 
à padroeira Nossa Senhora da Luz. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado.  
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Sumário 

Solidariedade a Olívia Santana, Secretária Estadual do Trabalho, Emprego, 

Renda e Esporte do Estado da Bahia, diante de discriminação racial a ela 

infligida em evento oficial. Anúncio de obstrução do PT, contrário à aprovação 

pelo Plenário da proposta de reforma da Previdência.  

 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - 
Quero também manifestar minha solidariedade à Secretária Olívia 
Santana, associando-me às manifestações anteriores. 

Quero dizer, ainda, que o Governo golpista de Michel Temer está 
terminando muito mal: quer entregar para a Boeing a EMBRAER, 
empresa brasileira que é símbolo do nosso País, quer privatizar o 
Sistema ELETROBRAS, quer entregar o que sobrou do pré-sal e 
insiste nessa cantilena de fazer a reforma da Previdência. Todo mundo 
sabe que o Governo não tem votos para aprovar a reforma da 
Previdência! 

Nós vamos derrotar essa reforma da Previdência, porque a reforma 
não tem preocupação com a Previdência Social no Brasil. É uma 
reforma fiscalista. Quer fechar as contas do Governo, que inclusive 
ameaçou acabar com a regra de ouro, confessando a sua 
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irresponsabilidade fiscal. Essa é a grande verdade. Nós vamos derrotar 
a reforma da Previdência neste Plenário! 

E, a partir de hoje, o PT está em obstrução total, enquanto não se 
restabelecer o Estado de Democrático de Direito neste País, essa 
exceção que inclusive está tomando conta inclusive.... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

Elogio ao estudante Matheus Cipriano, da escola pública Unidade Escolar 

Monsenhor Uchôa, do Município de Itaueira, Estado do Piauí, pela aprovação, 

em primeiro lugar, para o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí. 

Congratulações ao Governador Wellington Dias e à Secretária de Estado da 

Educação do Piauí, Rejane Dias. Importância dos investimentos na área da 

educação realizados nos Governos dos ex-Presidentes Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff. Reiteração do apoio à luta contra a proposta de 

reforma do sistema previdenciário. 

 

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu quero aqui fazer uma louvação ao estudante Matheus 
Cipriano, aluno da Unidade Escolar Monsenhor Uchôa, na cidade de 
Itaueira, no Piauí. Esse aluno de uma escola pública, de família 
humilde, foi classificado em primeiro lugar para o curso de Medicina na 
Universidade Federal do Estado do Piauí. Isso acontece quando 
educação é prioridade. Quero parabenizar também a Secretária de 
Educação, Rejane Dias, e o Governador Wellington Dias. Esses são 
frutos que ainda colhemos pelos investimentos que recebemos na 
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educação na era Lula e na era Dilma e que nos permitem hoje ter 
escolas com vários estudantes sendo aprovados em cursos superiores, 
alunos originários de famílias humildes. 

Por fim, Sr. Presidente, quero reafirmar aqui a luta contra essa 
maldade teimosa de se tentar desmontar o Brasil e acabar com a 
Previdência desta Nação. Nós temos que fazer obstrução e impedir 
que isso aconteça. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.  

 

 

 

 
Documento 7/176 

 

002.4.55.O 
Sessão Deliberativa 
Extraordinária - CD 

06/02/2018-19:00 

Publ.: DCD - 2/7/2018 

- 130 
VALMIR PRASCIDELLI-PT -SP 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Discurso falacioso sobre a necessidade de aprovação da proposta de reforma da 

Previdência encaminhada pelo Presidente Michel Temer. Crítica à atuação do 

Presidente Rodrigo Maia como se Líder do Governo. 

 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu inicio, solicitando que meu pronunciamento seja 
transmitido no programa A Voz do Brasil e nos demais meios de 
comunicação desta Casa. 

Srs. Deputados, esta semana, a Câmara retorna aos trabalhos 
legislativos deste ano. Estamos vendo que a principal preocupação 
desse Governo é tentar votar e aprovar aqui a tal reforma da 
Previdência, que, como tantas outras matérias encaminhadas por ele, 
quer prejudicar o povo brasileiro, principalmente os mais pobres. 

O Governo está se utilizando de todos os expedientes possíveis, 
pressionando Deputados, gastando milhões e milhões em propaganda 
-Temer já esteve em programas de televisão -, para convencer o povo 
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brasileiro de algo que é indefensável, a destruição da nossa 
Previdência Social. 

O Governo está utilizando duas falácias. A primeira é que a 
Previdência tem um déficit e está falida. Isso é facilmente desmontável. 
A CPI da Previdência no Senado, presidida pelo Senador Paulo Paim, 
apurou a real situação da Previdência e demonstrou claramente que o 
que falta é cobrar das grandes empresas o que devem ao nosso 
sistema previdenciário. 

A segunda falácia é que vão acabar com privilégios. Como, Sr. Temer, 
é privilégio um trabalhador ter que trabalhar durante 40 anos 
ininterruptos para ter direito à aposentadoria? 

O povo brasileiro está acompanhando e sabe perfeitamente que os 
Deputados que deram o golpe, que colaboraram com essa farsa que 
hoje acontece no Brasil, que querem entregar o pré-sal, que já 
destruíram a legislação trabalhista querem agora destruir a 
Previdência. Eles precisam ficar com a barba de molho, porque não 
voltarão para cá. 

Nós queremos fazer um alerta ao Deputado Rodrigo Maia. O 
Presidente Rodrigo Maia é o Presidente desta Casa, não é o Líder do 
Governo. Ele não pode agir como se fosse o Líder do Governo. 
Durante o recesso, acompanhamos intensamente pela imprensa, pelas 
redes sociais todo seu esforço, agindo, Deputada Benedita da Silva, 
como se fosse o Líder do Governo, capitaneando as negociações para 
aprovar a reforma da Previdência, que vai prejudicar os trabalhadores 
desta e das gerações futuras. 

Este Parlamento não pode se rebaixar tanto; este Parlamento não pode 
se submeter a esse tipo de pressão e a esse tipo de acordo que quer 
destruir o Brasil. Por isso, Sras. e Srs. Deputados, o povo está de olho. 

"Não" à reforma da Previdência! 

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

PEQUENO EXPEDIENTE 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma da Previdência e ao Governo Michel Temer. 

 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem tivemos neste plenário uma 
melancólica sessão solene de abertura da 4ª Sessão Legislativa da 55ª 
Legislatura - melancólica pelo plenário esvaziado e pelo conteúdo das 
falas, completamente desconectadas da realidade das ruas e das 
expectativas da população. 

Diante de um plenário esvaziado, o Governo e sua base aliada 
insistiram em defender uma reforma da Previdência cruel e machista, 
que sacrifica os professores e os trabalhadores do campo, 
especialmente as mulheres, e que, na prática, impede a ampla parcela 
da classe trabalhadora de se aposentar, ao propor uma idade mínima 
impossível de alcançar. 

Já mostramos largamente, Sr. Presidente, durante todo o ano de 2017, 
que esse déficit da Previdência propalado pelo Ministro Meirelles não 
existe. Nosso Governo criou 22 milhões de empregos, aumentando a 
arrecadação previdenciária. Temer destruiu milhões de empregos, com 
uma reforma trabalhista que impacta negativamente a arrecadação e 
com o congelamento dos investimentos, que retrai a atividade 
econômica e desequilibra as contas da Previdência. Da mesma forma, 
ao congelar o salário mínimo, o governo Temer corta a arrecadação da 
Previdência. Depois de tudo isso, isenta as petroleiras estrangeiras de 
pagar bilhões em impostos, gasta milhões com emendas 
parlamentares para se livrar da Justiça e quer que o povo brasileiro 
pague a conta. 

A sensação que tenho, vindo das bases, é que a população está muito 
irritada com este Governo, com a Justiça e com os Parlamentares. 
Então, sugiro que tenham muito cuidado com o que vão fazer neste 
ano legislativo que começa hoje, porque o povo não aguenta mais o 
Governo Temer. 

E o grande responsável pelo déficit previdenciário é a sonegação das 
grandes corporações, é o desemprego, é o baixo salário mínimo, é o 
congelamento dos investimentos públicos no nosso País, é a reforma 
trabalhista, que estimula a informalidade na economia brasileira. 
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É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. Peço a divulgação do meu 
pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa. Obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos 
assistem neste momento pelos canais de comunicação da Câmara dos 
Deputados, ontem tivemos aqui neste Plenário uma melancólica 
sessão solene de abertura da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura, 
melancólica pelo plenário esvaziado e pelo conteúdo das falas, 
completamente desconectadas da realidade das ruas e das 
expectativas da população. 

Diante de um plenário esvaziado, o Governo e sua base aliada 
insistiram em defender uma reforma da Previdência cruel e machista, 
que sacrifica os professores e os trabalhadores do campo, 
especialmente as mulheres, e que, na prática, impede ampla parcela 
da classe trabalhadora de se aposentar, ao propor uma idade mínima 
impossível de alcançar. 

Já mostramos largamente, durante todo o ano passado, que este déficit 
da Previdência propalado pelo Ministro Meirelles não existe. Nosso 
Governo criou 22 milhões de empregos, aumentando a arrecadação 
previdenciária. Temer destruiu milhões de empregos com uma reforma 
trabalhista que impacta negativamente a arrecadação e com o 
congelamento dos investimentos, que retrai a atividade econômica e 
desiquilibra as contas da Previdência. Da mesma forma, ao congelar o 
salário mínimo, Temer corta a arrecadação da Previdência. Depois de 
tudo isso, isenta as petroleiras estrangeiras de pagar bilhões em 
impostos, gasta milhões com emendas parlamentares para se livrar da 
Justiça e quer que o povo brasileiro pague a conta. 

A sensação que tenho, vindo das bases, é que a população está muito 
irritada com o Governo, com a Justiça e com os Parlamentares. Então, 
sugiro que tenham muito cuidado com o que vão fazer neste ano 
legislativo que começa hoje, porque o povo não aguenta mais o 
Governo Temer. 
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Sumário 

Baixa credibilidade do Parlamento brasileiro. Propaganda enganosa do 

Governo Federal quanto ao combate a privilégios. Posicionamento contrário à 

reforma trabalhista e previdenciária.  

 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro que está 
acompanhando os debates no Parlamento, primeiro, Deputado Pedro 
Uczai, eu quero dizer, com muita tranquilidade, mas de forma muito 
clara, que este Parlamento está com baixíssima credibilidade perante o 
povo brasileiro. 

O desejo de renovação e mudança é enorme, porque este Parlamento, 
por maioria, tem votado temas que atacam os direitos e as condições 
de vida do povo brasileiro de maneira absolutamente vil e 
descomprometida; tem votado por um projeto de desnacionalização do 
nosso País; tem votado por privilégios enormes para os setores mais 
ricos da sociedade brasileira.  

Aliás, esse é o resultado principal do golpe parlamentar que rasgou 54 
milhões de votos, retirou uma Presidenta legítima e colocou no 
Governo alguém que não tem a mínima legitimidade para governar o 
País. Eu não encontro ninguém, Deputado Daniel Almeida, ou muito 
poucas pessoas que me digam que a vida melhorou depois do golpe 
liderado por Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves e tantos outros. A 
vida piorou para a ampla maioria do povo brasileiro. 

Este Governo, que garante privilégios crescentes para os mais ricos, é 
o mesmo Governo que quer, no dia 20, votar a liquidação da 
Previdência Social no País.  

Combater privilégios, Deputado Hildo Rocha, todos nós queremos. 
Agora, se é para falar sério e não para fazer propaganda enganosa 
sobre combate a privilégios, pautem aqui o imposto sobre as grandes 
fortunas; pautem aqui o imposto sobre transmissão de grandes 
heranças; pautem aqui a regulamentação do auxílio-moradia, que é 
pago de forma indevida a muitos juízes e magistrados; pautem aqui a 
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definição clara de um teto salarial. 

Mas não me digam que combater privilégios, Presidente Pedro Uczai, 
que preside a sessão neste momento, é obrigar um trabalhador braçal 
da construção civil a trabalhar até os 65, 67 ou 68 anos! Não me digam 
que combater privilégios é pegar um casal de aposentados, em que um 
deles ganha 2 salários mínimos depois de muita luta e o outro ganha 1 
salário mínimo e meio, e retirar a pensão da viúva em caso de morte do 
marido! Isso é retirar dinheiro de quem tem pouco para concentrá-lo 
nos lucros cada vez mais polpudos dos capitais que especulam, num 
ambiente absolutamente conivente com o processo de concentração 
de renda. 

Ilustra a minha fala o Banco Itaú, que, em 2017, teve um lucro 
estratosférico de 25 bilhões de reais. 

A crise está ao lado dos mais pobres, Deputado Elvino Bohn Gass? 
Porque foi para satisfazer esses privilegiados que Temer foi colocado 
no Governo, que se organizou um golpe para entregar a soberania 
nacional, para entregar o pré-sal de mão beijada às grandes 
multinacionais do petróleo. 

Organizou-se o golpe com o objetivo de votar uma antirreforma 
trabalhista que liquida com os direitos dos trabalhadores, já que agora 
temos trabalho intermitente, agora pessoas estão sendo contratadas 
para trabalhar por 3 horas, 4 horas. Mil e duzentos professores foram 
demitidos de uma universidade de São Paulo. É isso o que eles 
chamam de modernizar? É isso o que eles chamam de reformar? 

Reformar o País é gerar políticas sociais, é distribuir renda, é acolher e 
proteger os mais pobres, e não votar essa antirreforma da Previdência 
que nós derrotaremos no plenário. 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. HENRIQUE FONTANA - Peço, Presidente, 30 segundos para 
concluir. 

O meu desafio - e muito bem pensado - ao Presidente Rodrigo Maia é 
que S.Exa. não se acovarde e coloque esse projeto para ser votado 
aqui, porque o Brasil quer ver quem é quem. O Brasil quer ver quem 
vai retirar direitos de um trabalhador braçal, de um lixeiro, por exemplo, 
que corre atrás de um caminhão o dia inteiro. E depois vão dizer: "Ah, 
ele tem que trabalhar até os 65 anos". 

Diga-me quem estiver me ouvindo: onde já se viu alguém com 65 anos 
ter saúde para fazer trabalhos penosos, como na agricultura e em 
tantos outros lugares? 
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Agora o desafio é este: votem! Coloquem a matéria em plenário e 
vamos botar o dedo aqui para dizer quem é quem, quem é contra e 
quem é a favor dela. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Henrique 
Fontana, Parlamentar do Rio Grande do Sul. 
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Sumário 

Expectativa de aprovação pela Casa dos projetos de reforma da Previdência 

Social e tributária. Preponderância do setor agropecuário do País sobre a 

indústria automobilística em comparativo de desempenho econômico.  

 

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Deputado Pedro Uczai, eu queria cumprimentar os colegas, 
que vão ter um ano trabalhoso, duro, conflitante, mas com certeza de 
sucesso para aqueles que fizeram sua parte e trabalharam para o 
Brasil, que olharam o Brasil como temos que olhar. Temos que aprovar 
os projetos da reforma da Previdência Social, da reforma tributária, 
dentre outros. 

Gostaria de mostrar, Sr. Presidente, a relação entre o setor 
agropecuário e a indústria automobilística, em termos de desempenho 
econômico. O PIB do setor automobilístico foi de 0,46 trilhões de reais 
e o PIB da agricultura foi de 1,48 trilhão de reais. O faturamento da 
agricultura, em 2016, foi de 144,7 bilhões de dólares, e o da indústria 
automobilística foi de 59,1 bilhões de dólares. Foram gerados, em 
2016, 3 milhões de empregos na agricultura e 1,3 milhão de empregos 
na indústria automobilística. O saldo da balança de pagamentos da 
indústria pecuária foi de 6 bilhões de dólares e o do setor 
automobilístico, de 0,1 bilhão de dólares. O agronegócio teve um 



 

19 
 

superávit de 71,31 bilhões de dólares e tem 4.952 estabelecimentos 
sob o SIF - Serviço de Inspeção Federal. Existem 621 empresas no 
setor automobilístico. 

Queria apenas destacar, Sr. Presidente, a importância do setor 
agropecuário brasileiro, que às vezes não é olhado. Nós olhamos a 
indústria automobilística como se fosse o motor da economia brasileira, 
mas, na verdade, quem faz a economia andar é a pecuária brasileira, à 
qual deixo a minha homenagem. Vamos trabalhar muito neste ano para 
que ela continue segurando o Brasil em pé. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Valdir 
Colatto. 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Defesa de agenda nacional em favor do alargamento da discussão em torno de 

uma reforma da Previdência Social para o País 

 

O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a paciência e a tolerância do 
Deputado Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, é que me permitem, 
neste momento, ocupar esta tribuna, tendo em vista que já extrapolado 
está o horário para que S.Exa. possa fazer uso da palavra no Grande 
Expediente. 

Com justiça, eu quero agradecer a generosidade e a elegância com 
que V.Exa., Deputado Leopoldo Meyer, permite-me fazer uso deste 
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Pequeno Expediente. 

Ao se pronunciar na sessão do Congresso Nacional que abriu os 
trabalhos legislativos deste ano, o ilustre Deputado Rodrigo Maia, 
Presidente desta Câmara, afirmou desta tribuna que a verdade é o 
remédio para o Brasil, - a verdade! Aliás, foi belíssimo o 
pronunciamento do Deputado Rodrigo Maia. 

Esperamos que a verdade, Deputada Erika Kokay, possa mesmo, de 
fato, inspirar a nossa postura e nortear os nossos trabalhos em 2018, 
ano tão importante para o Brasil. A verdade liberta. "Conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará." A verdade precisa ser 
restabelecida. A verdade precisa ser o grande farol nessa discussão 
fundamental e neste momento importante para a sociedade brasileira. 
Refiro-me à reforma da Previdência. 

A reforma da Previdência já foi defendida pelo Governo Fernando 
Henrique Cardoso, foi defendida pelo Governo Lula, foi defendida pelo 
Governo Dilma e está sendo defendida pelo Governo Temer. Por quê? 
Porque é uma agenda nacional urgente. Ela é necessária, 
absolutamente necessária. 

Eu defendo a reforma da Previdência. Eu não a defendo em função do 
passado, não a defendo em função de um déficit, que é completamente 
questionável, mas a defendo em função do futuro. O Brasil está 
envelhecendo. Hoje, são 30 milhões de brasileiros com 60 anos ou 
mais; em 9 anos, nós seremos - e aí eu já me incluo - 35 milhões de 
brasileiros com 60 anos ou mais. Eu defendo a reforma da Previdência 
porque, em 2050, nós seremos 60 milhões de brasileiros com 60 anos 
ou mais. Se nós não enfrentarmos essa agenda, se não enfrentarmos 
esse tema, nós estaremos assumindo a responsabilidade de um 
colapso, de uma tragédia iminente. 

Eu disse, Sr. Presidente, que defendo a reforma da Previdência, mas 
não defendo esta reforma que está sendo apresentada e discutida 
neste momento no Congresso Nacional. Respeito o esforço que tem 
sido feito até agora, mas nós precisamos abrir novamente a discussão, 
lançar luz sobre alguns temas que estão sendo trazidos pela reforma 
da Previdência. 

E aí nós temos que trazer a verdade para essa discussão, a verdade 
precisa ser o farol nesta discussão. Precisamos que este farol nos 
ilumine para que possamos admitir que o servidor público não é o 
responsável pelo déficit da Previdência, pelo rombo na Previdência, se 
é que esse déficit existe. 

O servidor público não pode continuar sendo demonizado nessa 
discussão. Até porque, quando se fala de privilégios, esses privilégios, 
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se existem, não estão na base do serviço público, mas na cúpula do 
Judiciário, na cúpula do Ministério Público, na cúpula do Tribunal de 
Contas. É preciso também que se enfrente essa discussão em relação 
à previdência nas Forças Armadas. Agora, o que nós não podemos, Sr. 
Presidente, é chamar o servidor público e o trabalhador da iniciativa 
privada a pagarem uma conta - e pagarem a maior parte da conta - 
quando, neste momento, nós insistimos em não fazer uma revisão na 
renúncia fiscal e na pauta de desonerações que nós temos feito ao 
longo dos anos. 

Precisamos encarar essa reforma, mas ela precisa ser rediscutida. Nós 
temos de rever as bases, os fundamentos da proposta que está sendo 
trazida para este Plenário, para o Congresso Nacional. Devemos ter 
responsabilidade e compromisso para com o Brasil do presente e com 
o Brasil do futuro. Estamos muito conscientes de que esse tema 
precisa ser enfrentado, mas enfrentado com correção, com equilíbrio. 

A regra de transição proposta pelo Governo e trazida para esta Casa 
precisa ser menos íngreme e mais justa, precisa deixar de punir 
aqueles que já têm, ao longo dos anos, contribuído com a maior parte 
do pagamento da conta dessa dívida social. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Cobrança ao Presidente Michel Temer de providências quanto ao combate à 

violência e à atuação de facções criminosas no Estado do Ceará.  

 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
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- Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sou o Deputado Vitor Valim, do Estado do Ceará, e há muito tempo 
trago o assunto da violência para a tribuna desta Casa. Já cobrei 
providências e atitudes a respeito tanto da antiga Presidente Dilma 
Rousseff, como também cobro do atual Presidente, Michel Temer. 

Vemos cenas de chacina, com 14 pessoas mortas e facções 
criminosas dominando a segurança pública no meu Estado. Já pedi ao 
antigo Ministro da Justiça - e também ao atual - que agisse e colocasse 
a Polícia Federal contra esses terroristas. 

Outro assunto, Sr. Presidente, é que o meu posicionamento sempre foi 
muito claro em defesa do trabalhador: ponto trabalhista, terceirização e 
reforma da Previdência. Mas se para se fazer a reforma da Previdência 
o preço que vou ter que pagar, em defesa do trabalhador, for a 
expulsão do meu partido, eu estou disposto a pagar esse preço, com 
muito orgulho e com muita tranquilidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Vitor Valim. 
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ARNALDO FARIA DE SÁ-PTB -SP 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Defesa de reforma política no País. Posicionamento contrário à reforma 

previdenciária. 

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
voltamos do recesso e aqui está a mesma ladainha: "Tem que aprovar 
a reforma da Previdência, senão o País quebra". O País já está 
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quebrado há muito tempo, já meteram a mão demais, corrupção para 
cá e para lá. Essa é a grande verdade que querem esconder, tapando 
o sol com a peneira. 

O que nós temos que fazer é uma reforma política para poder melhorar 
este País, sem querer colocar a culpa em aposentados e pensionistas, 
nos trabalhadores e nos servidores. Nós estaremos aqui para impedir a 
votação dessa reforma que quer acabar com o benefício rural, que quer 
acabar com o benefício assistencial, que quer acabar com o direito da 
aposentadoria de risco, insalubridade, penosidade e periculosidade, 
que quer acabar com a aposentadoria dos professores. 

Nós não vamos deixar isso acontecer de jeito nenhum. E é bom todos 
eles saberem que aqueles que aqui votarem estarão definitivamente 
expurgados desta Casa. 

Praga de aposentado pega! Praga neles! 
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JOÃO DANIEL-PT -SE 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. 

Preocupação nacional com a reforma previdenciária. Premência de mobilização 

popular. 

 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, nós gostaríamos de parabenizar a iniciativa da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Essa Frente 
Parlamentar Mista, composta pelo Senado Federal, pela Câmara dos 
Deputados e pela sociedade civil, se encontra, neste momento, reunida 
no Plenário 2, com o que há de mais importante e representativo na 
sociedade brasileira, fazendo um grande debate neste primeiro dia de 
sessão na Câmara dos Deputados, e nós estamos começando os 



 

24 
 

trabalhos com essa grande ameaça que preocupa a população 
brasileira. 

Por onde eu tenho andado, nesse período, nesses últimos períodos, 
em especial, em dezembro e em janeiro, há uma preocupação de toda 
a população brasileira, sergipana, sobre o que está acontecendo no 
Brasil, e sobre o que está ocorrendo com relação à tal chamada 
reforma da Previdência. O Governo fez um acordo com os bancos, fez 
um acordo com a elite brasileira, que não aceita o Estado ter 
programas sociais; que não aceita o Estado brasileiro ter previdência 
pública; que não aceita o Estado brasileiro ter saúde pública e SUS 
para todos; que não aceita e não quer um Estado que debata e que 
crie políticas pensando nos 200 milhões de brasileiros e de brasileiras. 

Por isso, neste momento e neste debate, que ocorre no Plenário 2, 
Senadores, Senadoras, Deputados e Deputadas, centrais sindicais e 
movimentos sociais lá se encontram e fazem a denúncia grave de que 
esta reforma que vem para cá, que está pautada para o dia 19, só 
atende aos interesses dos ricos, dos bancos e do golpe que foi dado 
em nosso País. 

É preciso que a população brasileira, como um todo, não só os 
movimentos organizados e as centrais sindicais, se mobilize e impeça 
essa maldade que irá levar à falência os pequenos Municípios e levará 
o desastre para grande parte da população trabalhadora, que 
envelheceu e, na hora que precisa do apoio do Estado, é abandonada 
e jogada. 

O Governo gasta milhões fazendo propaganda enganosa, apenas para 
dizer ao povo brasileiro que a Previdência está quebrada. O Governo 
se justifica, para dar aos bancos e pagar a conta que prometeu àqueles 
que financiaram o golpe contra a Presidenta Dilma, e, agora, contra os 
direitos do povo brasileiro. 

Peço que meu discurso seja divulgado, Sr. Presidente, no programa A 
Voz do Brasil. 

Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Seu pedido será atendido, 
Deputado João Daniel. 
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Sumário 

Agravamento das condições de vida do povo brasileiro durante o Governo 

Michel Temer. Indignação com o veto do Presidente Michel Temer referente à 

proposição sobre expansão de programa de recuperação fiscal para pequenas e 

microempresas. Anúncio de atuação do orador para rejeição, pelo Congresso 

Nacional, do veto presidencial relativo ao tema. Expectativa de rejeição, pela 

Câmara dos Deputados, da proposta de reforma previdenciária. Luta pela 

eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República. 

 

O SR. CAETANO (PT-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro, hoje, na retomada 
dos trabalhos da Câmara Federal, agradeço à Liderança do meu 
partido a concessão deste espaço para me posicionar a respeito da 
situação política do nosso País. 

Durante o recesso, eu tive a oportunidade de ir a vários Municípios do 
Estado da Bahia. Estive também em Porto Alegre, para acompanhar o 
julgamento do Presidente Lula. Eu quero dizer aos Deputados desta 
Casa e ao povo brasileiro que, do fim do ano até agora, a situação do 
povo brasileiro piorou. Enquanto o preço do combustível equivale a R$ 
2,60 no Paraguai, aqui já chega perto dos 5 reais. Em alguns Estados, 
o litro do combustível já custa 5 reais. 

O Governo Temer piora cada vez mais o Brasil. O Governo Temer 
entra no ano de 2018 de forma vergonhosa, acabando com a economia 
do nosso País, entregando as nossas riquezas, o nosso patrimônio 
para empresas e para o capital externo. 

A situação do Brasil tem piorado a cada instante! Com a maior cara de 
pau, o Presidente impostor, Temer, veta agora o REFIS para a micro e 
para a pequena empresa, projeto que foi aprovado pela Câmara e pelo 
Senado Federal em dezembro do ano passado. 

Existem aproximadamente 600 mil pequenas e microempresas no 
Brasil, que são responsáveis por 62% dos empregos com carteira 
assinada neste País. A micro e a pequena empresa são a base da 
economia brasileira, são as que mais empregam nos Municípios de 
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todos os Estados. 

E Temer, com uma canetada só, veta o REFIS da micro e da pequena 
empresa e sanciona o REFIS para as grandes empresas! Entendam 
uma situação como essa! Ao mesmo tempo, veta artigo da Lei nº 
13.340, de 2016, alterada pela Lei nº 13.606, e prejudica os pequenos 
agricultores, a renegociação dos pequenos agricultores. 

Nós vamos aqui derrubar esses dois vetos! Nós precisamos dos votos 
de todos os Deputados e Senadores para derrubar os vetos referentes 
a essas matérias, que vão beneficiar o povo brasileiro! 

Nós também temos a obrigação civil e política de derrubar a reforma da 
Previdência! Eu quero ver qual Deputada ou Deputado vai ter coragem 
de chegar a esta Casa no dia 19 e aprovar a reforma da Previdência! O 
Deputado que votar a favor da reforma da Previdência não retorna para 
esta Casa, porque o povo brasileiro não o aceitará! 

Esta reforma da Previdência é uma imoralidade, Presidente, quer 
acabar com as aposentadorias, quer desmontar e privatizar a 
Previdência! Ninguém é bobo, ninguém é besta de engolir isso, de 
aceitar essa conversa fiada de Temer! 

A bancada do PT, unanimemente, vai derrubar os vetos, votar contra a 
reforma da Previdência e lutar para que esta Casa, no dia 19, no dia 
20, no dia 23, no dia 24 ou no dia em que eles quiserem, derrube a 
reforma da Previdência! 

Ao mesmo tempo, nós vamos lutar para trazer Lula novamente para a 
Presidência do Brasil, porque é isso que o povo quer! Perseguem Lula, 
e o povo defende Lula! Perseguem Lula, e Lula cresce nas pesquisas! 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos derrubar a reforma da 
Previdência e vamos lutar para fazer valer a democracia neste País! 

Lula para Presidente! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que nos 
acompanham pela TV Câmara, hoje, na volta dos trabalhos legislativos, 
mais uma vez ocupo este espaço para denunciar um absurdo do 
Governo ilegítimo de Temer. 

A lei que criava programa de refinanciamento de dívidas, o REFIS, 
para micro e pequenas empresas no Brasil foi vetada, no início de 
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janeiro, pelo Presidente ilegítimo Michel Temer, do PMDB. O projeto 
havia sido aprovado em dezembro pela Câmara e pelo Senado, 
prevendo parcelamento e descontos de juros, multas e encargos dos 
débitos tributários. 

A desculpa do Governo, Sras. e Srs. Deputados, é que a medida vai 
contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao não prever a origem dos 
recursos que cobririam os valores perdoados dos pequenos e 
microempresários. No entanto, em fins do ano passado, Temer 
aprovou uma medida provisória que concede benefícios fiscais às 
grandes empresas petrolíferas que exploram o petróleo e o gás no 
Brasil, diminuindo, inclusive, o percentual por barril extraído que o País 
recebe. 

Também no ano passado, Temer sancionou o REFIS das grandes 
empresas, que perdoou juros e permitiu o parcelamento de dívidas de 
bancos e de gigantes como a enrolada empresa JBS. A previsão, caso 
o REFIS dos pequenos passasse a valer, era a de que o Governo 
deixaria de receber R$ 7,8 bilhões nos próximos 15 anos, quantia 
bastante inferior ao R$ 1 trilhão, aproximadamente, que o Governo vai 
deixar de receber pelo arrego às multinacionais do petróleo. 

O REFIS, no entanto, beneficiaria cerca de 600 mil médias, pequenas e 
microempresas que devem R$ 20 bilhões à União. São esses 
empresários que agora ficaram na bronca com o Governo, que aprovou 
o REFIS para as grandes empresas recentemente. 

O veto de Temer foi publicado no mesmo dia em que estava prevista 
uma reunião entre o Presidente e o Ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. Seria pedido um estudo sobre o impacto econômico do 
REFIS, para Temer negociar com o Congresso a derrubada do próprio 
veto. Mesmo sem a análise das perdas, o Congresso pode barrar o 
veto e fazer por conta própria a lei passar a valer. 

Arregos às multinacionais do petróleo vão fazer o Brasil perder R$ 1 
trilhão. Há pouco mais de 1 mês, o Presidente Michel Temer conseguiu 
aprovar na Câmara Federal a Medida Provisória nº 795, que concede 
benefícios fiscais para empresas de petróleo que atuam no pré-sal. Os 
técnicos da Consultoria Legislativa da Câmara, que presta assessoria 
aos Deputados, apontaram que o Brasil vai deixar de arrecadar R$ 1 
trilhão em tributos relacionados ao pré-sal, por conta da renúncia fiscal 
em favor das grandes petrolíferas. 

Entre os arregos dados às multinacionais do petróleo, está a redução 
da participação do Brasil em cada barril de óleo extraído pelas 
companhias. Na prática, Temer diminuiu o quanto as multinacionais 
devem dar ao Brasil. Pelo texto da medida provisória, cai de 59,7% 
para 40%. É uma das mais baixas taxas do mundo. 
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O estudo da Consultoria Legislativa mostra que a China possui uma 
participação de 74%, os Estados Unidos, de 67%, a Rússia, de 66%, e 
o Reino Unido, de 63%. A medida provisória também diminuiu impostos 
para a importação de máquinas e materiais para embalagens de 
petróleo.  

Brecada está prevista. Para o empresário catarinense Pedro Cascaes, 
fundador do Movimento Nacional das Micro e Pequenas Empresas, a 
brecada do Presidente já era prevista. "A pequena empresa continua 
sendo vista com o mesmo desdém de sempre. Esse segmento não é 
priorizado", critica. 

De acordo com Pedro, a justificativa do impacto econômico é outra 
balela, uma vez que o Governo beneficiou grandes empresas com 
programa de renúncia fiscal aprovado recentemente. "O discurso é um, 
e a prática é outra", avalia. Para ele, o próprio veto em época de 
recesso parlamentar revela a falta de interesse do Governo em ajudar 
os microempresários. "Isso tudo é proposital", considera. 

Micros não devem esperar REFIS, é o que diz Guilherme Afif 
Domingos. O Presidente nacional do SEBRAE garante que a entidade 
vai trabalhar para que os Parlamentares derrubem o veto de Temer, 
enquanto o Ministério da Fazenda estuda impacto econômico da 
medida. 

Como o caso só terá desfecho agora, em fevereiro, após o fim do 
recesso do Congresso, o chefão do SEBRAE orienta as micro e 
pequenas empresas a procurarem a Receita Federal até o 31 de 
janeiro, para negociarem o parcelamento de débitos tributários nas 
condições antigas e não serem eliminadas do SIMPLES Nacional. "Se 
houver a derrubada do veto, as empresas poderão migrar para uma 
condição mais favorável de parcelamento e continuar no regime do 
SIMPLES", explica Afif. 

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, deixo registrada a minha indignação 
perante mais esse absurdo cometido por este Governo ilegítimo. E 
quero afirmar que eu, Luiz Caetano, Deputado eleito pelo povo da 
Bahia, irei votar pela derrubada desse veto! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Importância da realização da reforma previdenciária apresentada pelo Governo 

Federal. 

 

O SR. MAIA FILHO (Bloco/PP-PI. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, vou sintetizar o meu discurso e talvez não 
seja necessário utilizar os 9 minutos a que, regimentalmente, o Partido 
Progressista tem direito.  

Pretendo analisar exatamente o que mais se está discutindo no Brasil 
no tempo atual: a necessidade imperiosa de reformarmos o nosso 
sistema previdenciário. Espero que não haja apenas aquela discussão 
estéril, aquela discussão ideológica, aquela discussão política, na qual 
a Oposição defende um ponto de vista e o Governo defende outro, 
situação em que se prioriza mais a posição partidária do que o 
enfrentamento do problema em si. 

É preciso, primeiro, esclarecer à sociedade e às pessoas o porquê da 
nossa preocupação em reformarmos o sistema previdenciário 
brasileiro. Isso deve ser feito de forma simples, para o povo entender, 
porque a linguagem técnica não é bem apropriada para se passar uma 
informação mais direta e simples para a população. 

Quero começar falando da situação demográfica brasileira - não vou 
nem falar de números do IBGE. Eu queria que cada cidadão 
começasse a pensar no que vou dizer: a minha avó materna teve dez 
filhos, a minha mãe teve quatro filhos, eu tive uma filha. Isso mostra o 
envelhecimento da população brasileira. Há menos jovens, menos 
população ativa no mercado de trabalho e mais pessoas que vão 
requerer e precisar de aposentadoria, com menos gente contribuindo. 

Além disso, outro fator importante é a longevidade, que está 
aumentando no Brasil - graças a Deus! -, por conta da Medicina e de 
outras situações. A tendência é vivermos cada vez mais. Por isso, é 
imperativo se reformar a Previdência. 

Para isso, é preciso desmistificar o tema e esclarecer algumas 
informações sobre as fake news: "Vão acabar com a aposentadoria". 
Não existe isso. A aposentadoria é um direito adquirido. Não existe 
proposta para acabar com ela. 

Também dizem: "O trabalhador rural vai perder direitos". O trabalhador 
rural foi retirado da proposta da reforma da Previdência e vai continuar 
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se aposentando da mesma forma que se aposenta hoje: com 55 anos, 
se mulher; com 60 anos, se homem. 

Falam também: "Mas o policial não pode ir para a rua com 65 anos de 
idade". Para os policiais, as regras vão continuar as mesmas. Os 
professores também terão benefícios. 

O Benefício da Prestação Continuada, que é destinado a pessoas 
carentes e que não se vincula nem à aposentadoria rural nem ao 
emprego formal, também vai continuar. Para aquelas pessoas que têm 
algum problema de saúde, também vai continuar. 

A proposta que foi apresentada pelo Relator, o Deputado Arthur 
Oliveira Maia, depois de algumas reformulações, isenta essas 
situações sociais. Quem recebe pensão de um salário mínimo e tem a 
renda também de um salário mínimo pode acumular esses dois 
rendimentos. Então, toda essa situação tem que ser bem esclarecida. 

A maior preocupação com a reforma da Previdência deve ser 
exatamente dos aposentados, mas também deve ser de todos os 
brasileiros. O que menos queremos é um clima de instabilidade e de 
incertezas para o futuro. 

A conta é fácil: no ano de 2017, o déficit da Previdência foi de 261 
bilhões de reais - e a tendência é aumentar. O que vai acontecer? Vai 
chegar o momento em que vamos ter que fazer uma reforma de 
urgência, que poderá acarretar inclusive o corte de aposentadorias em 
governos futuros. Essa é a realidade. Nós precisamos tomar uma 
decisão hoje, para não termos que tomar uma decisão mais dura e 
injusta amanhã. 

Essa reflexão tem que acontecer. Nós Deputados não podemos pensar 
apenas nos nossos mandatos; temos que pensar também na 
responsabilidade que temos com o Brasil. Se nós formos entrar apenas 
na seara do discurso fácil, do discurso que agrada; se virarmos as 
costas para as discussões sérias e importantes para a nossa Nação; 
efetivamente, não estaremos cumprindo o nosso papel de estadistas, 
de pessoas que representam o povo brasileiro. Essa representação 
tem que ser feita com o olhar no futuro, não apenas pensando na 
eleição que haverá neste ano, na situação partidária ou na política. A 
reforma tem que acontecer. 

Eu vejo alguns colegas comentando: "Vamos deixar passar a eleição 
para votarmos essa reforma da Previdência". Os Parlamentares não 
têm que se esconder, nem têm que se vincular à eleição. Temos que 
tratar a proposta de maneira séria. 

Se algum Parlamentar que legitimamente representa o povo brasileiro 
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tem uma solução para o caso da Previdência, apresente esta solução! 
Nós sabemos que essa reforma tem que acontecer. 

Os países da Europa que têm uma economia mais robusta do que o 
Brasil já realizaram suas reformas da previdência. Por exemplo, 
Portugal e França, cujo PIB representava menos comprometimento 
com a previdência, já fizeram suas reformas. A Argentina também já 
fez a sua reforma. 

Em suma, o que essa reforma da Previdência vai gerar de 
consequência para os trabalhadores brasileiros? Numa fase de 
transição de 20 anos, vai obrigar o homem a trabalhar até os 65 anos 
de idade e a mulher até os 62 anos. Trata-se de uma proposta 
necessária e, ao mesmo tempo, justa, porque corta alguns privilégios. 

Dessa forma, eu não tenho nenhuma contrariedade em vir a esta 
tribuna defender uma proposta de tamanha polêmica como a reforma 
da Previdência. 

Outra solução - a pior possível - seria começar a produzir mais moeda, 
para atender às necessidades financeiras do Brasil. Essa seria a pior 
opção de todas, porque iríamos relembrar os anos 70, quando fizemos 
isso e passamos quase 20 anos para conseguir controlar a inflação. 

Sr. Presidente, eu gostaria de finalizar o discurso deixando uma 
mensagem para esta Casa: espero que nós tenhamos coragem de 
enfrentar o problema, porque sabemos que, se não votarmos a reforma 
da Previdência, no outro dia já vamos ter a reação do mercado, com a 
queda da Bolsa, com o aumento do dólar. Muita gente vai 
responsabilizar o Congresso Nacional por ter se omitido e não ter feito 
um ajuste fiscal. 

O Governo pode ser social, mas tem que haver um ajuste fiscal. É 
muito difícil o Governo ser social sem ter o seu ajuste fiscal.  

São essas as minhas considerações. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Maia Filho. 
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Agravamento da crise política do Brasil com a possibilidade de impedimento, 

via condenação judicial, da candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva às eleições presidenciais de 2018. Contestação a discursos favoráveis à 

proposta de reforma previdenciária. Luta contra a aprovação da matéria pela 

Câmara dos Deputados.  

 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós temos um grande 
tema para tratar nos próximos meses. 

Desde o golpe institucional que rasgou 54 milhões de votos, retirou do 
Governo a Presidente Dilma Rousseff, legitimamente eleita, e instalou 
um Governo ilegítimo, a democracia brasileira vive uma das mais 
graves crises institucionais de toda a sua história. 

Essa crise institucional bate na economia, bate na vida das pessoas, 
bate num sentimento que toda nação tem que ter: o de que o país tem 
um projeto de nação e respeita o pacto democrático. 

Deputado Pedro Uczai, Deputada Erika Kokay, desde a última eleição, 
com forte agravamento neste período que estamos vivendo, o Brasil 
está assistindo à ruptura do pacto democrático firmado na Constituinte 
de 1988. Os votos do povo brasileiro não valem mais. A ideia de uma 
eleição livre, em que todos os candidatos que representam diferentes 
segmentos políticos disputam o pleito e o povo decide o rumo do poder 
político do País, está sendo sepultada no nosso Brasil. O afastamento 
de Dilma sem ter cometido crime significou 54 milhões de votos 
rasgados. 

A pergunta que nós fazemos ao povo brasileiro, Deputado Vicentinho, 
Deputado Ivan Valente, é a seguinte: como está o Brasil depois da 
ruptura da democracia, do golpe institucional, do golpe parlamentar, 
que, das mais diversas formas, comprou uma maioria ilegítima de 
Parlamentares neste Plenário e no Senado, com cargos, com dinheiro, 
com verbas, com promessas? 

Essa maioria ilegítima que se constituiu jogou o País na mais grave 
crise institucional da sua história. A vida das pessoas, a economia, os 
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empregos, a tal dívida do País, tudo piora. Não há perspectiva! 

Agora a crise se aprofunda de maneira ainda mais grave, por causa de 
uma decisão de uma parcela do Judiciário brasileiro. Insisto nisto, 
Deputado Waldenor Pereira: uma decisão de uma parte do Judiciário 
brasileiro. Falo aqui claramente da conduta de Sergio Moro. Falo aqui 
claramente dos três juízes que julgaram Lula no TRF da 4ª Região. 
Julgam a favor da injustiça! Condenam sem crime! Querem fazer 
política partidária no Judiciário! Isso destrói a credibilidade daquele 
Poder como um todo. Isso aprofunda a crise institucional. Isso retira a 
credibilidade das instituições do nosso País. 

Rasgaram 54 milhões de votos. Eu pergunto: onde estava o Judiciário 
brasileiro quando deixou um corrupto e bandido como Eduardo Cunha 
conduzir um processo ilegítimo de cassação de um mandato que foi 
concedido por 54 milhões de votos? Já havia o pedido de afastamento 
de Eduardo Cunha, mas o Judiciário, especificamente o Supremo, 
silenciou e permitiu que Eduardo Cunha conduzisse aquela sessão de 
triste memória, que rompeu com o pacto democrático de 1988. 

Agora querem impedir a maioria do povo brasileiro de votar em Lula 
para Presidente. Faço uma pergunta ao Brasil, aos adversários, aos 
apoiadores, àqueles que têm a candidatura A, B ou C como prioridade: 
por que Lula tem a maioria das intenções de voto, por larga margem, 
para voltar a ser Presidente da República? A resposta é múltipla, mas, 
dentre outras questões, é porque a maioria do povo brasileiro não 
concorda com a sua condenação; a maioria do povo brasileiro percebe 
que hoje está sendo implementado no País um projeto, fruto do golpe 
institucional, que continuamente quer retirar direitos dos mais pobres 
para concentrar a renda na mão dos mais ricos. 

Se o Brasil continuar trilhando este caminho, na minha avaliação, 
Deputado Padre Luiz Couto, a crise institucional vai se agravar e vai 
levar o País a um impasse ainda maior do que este que vive hoje. 

Faço algumas perguntas a vocês que apoiam Temer; a vocês que se 
reuniram para colocar Temer no poder; a vocês que vão apoiar 
Alckmin, Luciano Huck, Jair Bolsonaro - não sei ao certo -; a vocês que 
levaram Temer ao Governo: por que vocês não apresentam um projeto 
para o País? Por que vocês não defendem uma candidatura? Por que 
vocês não tentam ganhar uma eleição seguindo a regra do jogo? 

Vocês querem usar a violência das armas que estão nas mãos de uma 
maioria Parlamentar que é constituída de forma artificial e não 
representa a maioria do povo brasileiro. Querem apostar nesse 
caminho das decisões judiciais, que são decisões político-partidárias, 
não decisões judiciais. Com isso, aprofundam a crise do País. 
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Nós falaremos muito sobre este tema nos próximos meses, mas há 
algo que quero dizer para todos os que acompanham esta sessão: Lula 
será candidato a Presidente do Brasil! 

Quero dizer com tranquilidade e serenidade que todos os milhões que 
querem votar em Lula votarão em Lula na eleição de outubro. Nós, a 
maioria sólida que apoia Lula - para usar uma linguagem mais 
adequada -, vamos conduzir esta candidatura à Presidência da 
República. 

As violências institucionais, jurídicas e de maioria Parlamentar artificial 
podem continuar se multiplicando, mas serão enfrentadas uma a uma. 
Vamos começar por uma importante: essa antirreforma da Previdência, 
da qual falo antes de concluir o meu pronunciamento. 

Parem de mentir para o povo brasileiro! Não há combate a privilégio 
nesta antirreforma. Querem estabelecer a idade mínima de 65 anos 
para trabalhadores braçais, que enfrentam condições penosas de 
trabalho e não têm condições de trabalhar até os 65 anos para se 
aposentar. Querem cortar entre 15%, 20%, 30% e 40% do valor da 
aposentadoria pela regra atual, que é esperada por pessoas que irão 
se aposentar e receber 1.500 reais, 2 mil reais. 2.500 reais. 

Parem de mentir para o povo brasileiro! Se quisessem combater 
privilégios, vocês deveriam votar aqui o imposto sobre grandes fortunas 
e o imposto sobre transmissão de grandes heranças; deveriam 
regulamentar o auxílio-moradia, para que não fosse pago de forma 
indigna. Mas isso vocês não fazem! Isso a maioria de Temer não faz. 

Inclusive, o que se diz nos bastidores hoje - não sei se isso vai se 
confirmar, Deputado Waldenor Pereira - é que querem retirar o 
Judiciário e o Ministério Público de uma proposta que vai ser 
apresentada amanhã. No entanto, querem cortar a aposentadoria ou a 
pensão da viúva, em um casal que ganhe 2 mil reais cada um. Esta é a 
antirreforma que querem aprovar nesta Casa! Esta é a antirreforma que 
concentra renda! 

É óbvio que há coisas que devem ser mudadas na Previdência, como, 
por exemplo, a eficiência na cobrança de sonegadores que não estão 
pagando a Previdência. Não podemos aceitar que se retire a 
aposentadoria daqueles que trabalharam muito para ganhar valores 
muito moderados. 

Nós vamos lutar contra isso nesta tribuna, neste Parlamento. 
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Sumário 

Contestação a discursos de Deputados do Partido dos Trabalhadores sobre a 

proposta de reforma da Previdência Social do Governo Federal.  

 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de dizer ao Deputado que saiu 
agora da tribuna que o que não pode acontecer é ficarem registradas 
as mentiras que o Partido dos Trabalhadores está contando aqui. É 
uma mentira atrás da outra. Eles fizeram um concurso de mentiras para 
ver quem vai para a tribuna mentir mais. No concurso, não dá para 
saber quem é o ganhador.  

A proposta da reforma da Previdência Social ainda não foi apresentada 
aqui, não foi lida nesta Casa. O Deputado Arthur Oliveira Maia está 
montando a proposta da reforma. 

O Partido dos Trabalhadores está desesperado e é especialista em 
mentir. Eu acho que as férias serviram para eles fazerem pós-
graduação em mentira. Nunca vi mentirem tanto, mentirem desse jeito 
como estão mentindo da tribuna. (Manifestação no plenário.) 

Era isso.  

A SRA. ERIKA KOKAY - Sr. Presidente, existe uma proposta, que foi 
aprovada na Comissão da Reforma da Previdência e foi largamente 
divulgada na imprensa.  

O SR. MAURO PEREIRA - O relatório não foi apresentado ainda.  

A SRA. ERIKA KOKAY - O Deputado é mentiroso, o Deputado é 
mentiroso! 
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O SR. PRESIDENTE (André Fufuca) - Calma, Deputada. 

A SRA. ERIKA KOKAY - O Deputado é mentiroso.  

Mente também o Governo Temer com relação aos recursos públicos. 
Ele se utiliza de recursos públicos para dizer... 

O SR. MAURO PEREIRA - O povo brasileiro sabe quem mentiu.  

A SRA. ERIKA KOKAY - ... que uma viúva que ganha mais de 2 mil 
reais... 

O SR. MAURO PEREIRA - O povo brasileiro conhece bem vocês.  

A SRA. ERIKA KOKAY - ... não pode acumular pensão e 
aposentadoria. 

O SR. MAURO PEREIRA - O povo brasileiro conhece bem vocês.  

A SRA. ERIKA KOKAY - E chama isso de privilégio...  

(O microfone é desligado.) 
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ALICE PORTUGAL-PCDOB -BA 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Expectativa do povo brasileiro de rejeição, pela Casa, da proposta de reforma 

previdenciária. Razões da obstrução do PCdoB às votações. Posicionamento 

contrário à Medida Provisória nº 800, de 2017. Repúdio à possibilidade de 

prisão do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Defesa do PCdoB à 

apresentação da candidatura do líder petista à Presidência da República. 

Solidariedade à Secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo 

do Estado da Bahia, Olívia Santana, diante de ataques racistas. 
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da 
oradora.) - Obrigada, Presidente. 

Quero cumprimentar todos os Deputados e todas as Deputadas no 
retorno aos trabalhos legislativos e dizer que a expectativa do povo 
brasileiro é de que a Câmara, neste retorno aos trabalhos, diga "não" a 
este texto de reforma da Previdência - a qualquer texto de reforma da 
Previdência. 

Na verdade, a Previdência não é deficitária. A Seguridade Social, 
Capítulo que inclui assistência social, saúde e previdência, sem dúvida 
tem necessidade de verbas orçamentárias, de dinheiro. É preciso que 
as grandes fortunas, que o latifúndio pague a sua parte das obrigações 
sociais, para que não saia do caixa da Previdência a aposentadoria do 
trabalhador rural. 

A União tem que pagar o que deve ao caixa da Seguridade e da 
Previdência. A União precisa pagar as obras que foram realizadas com 
o dinheiro da Previdência: Itaipu; Brasília, onde hoje, inclusive, ocorreu 
o sinistro terrível de um viaduto cair por falta de manutenção. 

A expectativa da Nação brasileira é de que digamos "não" à reforma da 
Previdência. Por isso, o PCdoB, que acabou de reunir sua bancada, 
tem a posição de estar em obstrução de maneira forte, permanente, 
para impedir o avanço da pauta, a fim de que possamos impedir que 
essa votação se dê. 

Esta medida provisória, Sr. Presidente, quero asseverar, é nefasta, é o 
REFIS das concessionárias. É o REFIS das concessionárias, que não 
cumprem a sua parte nas estradas brasileiras, esburacadas, perigosas, 
estradas com previsão de duplicação não realizada, estradas de 
pedágio caro. É o que chamam de "MP 0800". É 0800 para as 
concessionárias, e toda a cobrança para aquele que trafega nas 
estradas brasileiras. 

Esta medida provisória é mais um negócio que vem para este plenário - 
um negócio, uma concessão. É a concessão às concessionárias. São 
os negócios de Temer, que vem sendo protegido, que vem sendo 
blindado, assim como seus Ministros, como o Senador Jucá, como 
Serra, com a prescrição de seu crime. 

E Lula, cuja prova desafiamos que apresentem a esta Casa, está 
ameaçado de prisão, na medida em que equivocadamente essa turma 
do STF mantém a prisão em segunda instância. 

Nós vamos transbordar os presídios brasileiros, e desta Casa devem 
sair mais do que os três que já estão cumprindo pena. Isso é grave! 
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Esta Casa não pode se abster de debater esse assunto e tem que ter 
clareza de que prender o ex-Presidente Lula é um acinte, uma afronta 
ao direito de defesa e à garantia de que a quem acusa cabe o ônus da 
prova que, como de resto, não foi apresentada até hoje. 

Nós do PCdoB, que temos uma candidata à Presidência da República, 
defendemos o direito de Lula ser candidato e apostamos na sua 
inocência. 

Para finalizar, eu gostaria, Sr. Presidente, de me solidarizar com a 
Secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da 
Bahia, Olívia Santana, que sofreu um ataque racista no último sábado. 
Essa mulher negra, consciente, líder popular sofreu a tentativa de ser 
colocada para fora de um evento. Mas ela, com a altivez das Olívias e 
das Beneditas, Deputada Benedita da Silva, se negou e chamou a 
polícia. Foi constrangedor, depois, ver apoiadores da extrema-direita, 
da besta da extrema-direita, na delegacia de flagrantes fazendo a 
defesa e a sustentação do crime de ódio, da incitação à violência e ao 
racismo explícito nas palavras das agressoras de Olívia. 

Olívia, estamos com você! "Não" a toda forma de preconceito! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Anúncio de transmissão do cargo de Líder do DEM na Casa ao Deputado 

Rodrigo Garcia. Agradecimentos pelo apoio concedido ao orador durante o 

exercício da Liderança do partido. Excelência da atuação do Deputado Alberto 

Fraga junto à bancada do DEM. Apoio à candidatura do Parlamentar ao 

Governo do Distrito Federal.  

 

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em especial os da bancada 
do Democratas, ocupo a tribuna com a honra de anunciar a 
transmissão do cargo de Líder do Democratas, conforme a tradição do 
nosso partido de seguir a tese do rodízio, para que novas Lideranças 
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possam, a cada ano, ocupar esse espaço de protagonismo.  

Aos Deputados e Deputadas do Democratas, o meu abraço e a minha 
alegria. Foi uma honra poder liderar um grupo tão coeso, tão unido, 
que compartilhou conosco momentos de lutas, de conquistas e fez com 
que sejamos hoje um partido que é formador de opinião na política 
nacional, exerce seu protagonismo, prepara-se para o lançamento de 
uma candidatura própria à Presidência e, em 12 Estados da 
Federação, disputará as eleições para Governador, inclusive aqui no 
Distrito Federal, com o Deputado Alberto Fraga, a quem ofereço as 
minhas honras pelo excelente papel que exerce na nossa bancada. 

Deputado Fraga, aqui no Distrito Federal, pelo menos a comunidade 
paraibana e nordestina eu tentarei trazer para estar ao seu lado. 

Numa disputa legítima e natural pela Liderança, na busca por espaços 
políticos, venceu o Deputado Rodrigo Garcia, do Estado de São Paulo, 
um Deputado que, com certeza, terá todas as condições de dar 
continuidade ao trabalho que desenvolvemos.  

Temos hoje uma bancada de 33 Deputados, não mais os 20 com que 
começamos no ano de 2014. E os desafios para pensar uma agenda 
para o Brasil são cada vez maiores. Na semana do dia 19 haverá uma 
tentativa de votação da reforma da Previdência. Havendo quórum ou 
não, a agenda pós-Previdência chegará também ao Plenário desta 
Casa, para tratarmos de reestruturação tributária, de segurança 
pública, de agendas prioritárias para se pensar o País. 

Esse é o caminho que o Democratas apresenta através dos seus 
Líderes, sem olhar para o retrovisor, sem mirar o passado, porque 
quem quer olhar para o retrovisor quer andar de marcha a ré. No nosso 
caminho miramos o futuro, olhando para o para-brisa, para construir a 
agenda de um Brasil competitivo que volta a crescer, que recupera os 
empregos perdidos, que reencontra o caminho do desenvolvimento. 

Liderei o partido do Presidente da Casa, o Deputado Rodrigo Maia, e 
agradeço a S.Exa. as oportunidades que nos foram dadas. Agradeço 
aos demais Líderes, tanto da base do Governo como da Oposição, 
com quem tive a oportunidade de compartilhar este espaço. 

Utilizo esta tribuna pela última vez na honrosa condição de Líder do 
Democratas, para dar espaço ao rodízio na Liderança do partido. 

Ofereço ao Deputado Rodrigo Garcia a oportunidade de usar o tempo 
restante desta Comunicação de Liderança. 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Descaso do Governo Federal com a saúde pública, especialmente em face do 

alastramento de casos de febre amarela no Brasil. Crítica a alterações propostas 

à Previdência Social pelo Governo Federal.  

 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Deputado Carlos Manato, Deputadas, Deputados, 
servidores, todos os que acompanham esta sessão, no período do 
recesso, fomos "presenteados", com todas as aspas, com a ida do Sr. 
Presidente da República a programas populares de TV, dos 
apresentadores Silvio Santos e Ratinho. 

Mas, estranhamente, S.Exa. não foi falar de algo que preocupa 
profundamente a totalidade da população brasileira, que não está tão 
ligada na festa popular da alegria, o nosso maravilhoso carnaval, e 
muito menos no início trôpego, débil, fraco e desidratado dos trabalhos 
legislativos aqui no Congresso Nacional. O que aflige a população 
brasileira hoje e agora é o surto de febre amarela.  

E o grande vetor dessa doença, que foi combatida há mais de 1 século 
por Oswaldo Cruz, de maneira quase heroica, é o poder público. 
Absurdamente, no plano da União, no início do ano passado - e há 
registros -, o Ministro Ricardo Barros, eleito Deputado pelo PP, disse 
que tudo estava absolutamente sob controle. Segundo ele, os focos 
existiam, sobretudo em Minas Gerais, mas já estava tudo 
absolutamente delimitado, e a erradicação viria em breve. Em abril do 
ano passado, S.Exa. disse que jamais haveria fracionamento da 
vacina, e o que se vê hoje? Só neste ano de 2018, houve 40 óbitos, 
sobretudo na Região Sudeste, dita tão desenvolvida, mas o 
fracionamento da vacina gera controvérsias. Qual a durabilidade dessa 
imunização? 

Portanto, o Brasil começa 2018 com sinais trocados. A autoridade 
pública, que deveria se preocupar com a saúde pública sobretudo, está 
é preocupada em trazer alterações à Previdência Social que são 
enganosas. 
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Ao bom debate estamos aqui dispostos, para mostrar, inclusive, a 
falácia do débito, a não cobrança do devido por empreiteiras, por 
bancos, pela JBS. Enfim, nós vamos à luta fazer o bom debate e 
denunciar as injustiças. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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SÁGUAS MORAES-PT -MT 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Contestação à propaganda governamental sobre a extinção de privilégios com a 

aprovação da proposta de reforma da Previdência Social. Expectativa de 

rejeição da matéria pela Câmara dos Deputados.  

 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o que mais ouvimos na propaganda oficial do Governo que 
defende essa maldita reforma da Previdência é que a reforma é para 
combater privilégios. Essa é uma grande mentira do Governo. 

O privilegiado nº 1 entre os aposentados da República chama-se 
Michel Temer. Ele se aposentou aos 55 anos com um salário de 30 mil 
reais. Há poucos dias a aposentadoria dele foi cortada porque ele se 
esqueceu de comprovar que está vivo, mas de qualquer modo isso já 
foi ressarcido, e ele não vai perder absolutamente nada. Então, não há 
nada de corte de privilégios aí. Há, sim, vários setores privilegiados que 
não farão parte da reforma da Previdência, Sr. Presidente. Então, a 
afirmação de que ela é para combater privilégios é uma grande mentira 
do Governo. 

A outra grande mentira consiste em não falarem da Seguridade Social, 
quando falam da Previdência. Eles tratam da Previdência de forma 
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isolada, afirmando que ela é deficitária e que, por isso, é preciso cortar 
despesas de investimento no País, aprovar uma PEC que congela os 
investimentos na saúde e na educação, cortar o salário dos servidores, 
cortar a aposentadoria do trabalhador rural, cortar a aposentadoria dos 
mais pobres, tudo porque eles precisam resolver o problema da 
Previdência. Mas nem sequer falam em combater os sonegadores da 
Previdência ou em combater os privilégios de fato existentes nas 
aposentadorias neste País. 

Nós sabemos que esse congelamento dos investimentos em todas as 
áreas do Governo Federal, somado à maldita reforma trabalhista que 
foi aprovada aqui, tem gerado desemprego e jogado a maioria dos 
trabalhadores na informalidade, fazendo com que menos trabalhadores 
contribuam para a Previdência. As ações deste Governo é que, de fato, 
têm criado as condições para se gerar déficit na Previdência. 

Mas, se nós analisarmos a Seguridade Social conforme dispõe a 
Constituição Federal, entendendo que ela compreende a Previdência, 
a assistência e a saúde, então veremos que há superávit. 

Nós somos contrários a essa reforma da Previdência da forma como foi 
apresentada e temos certeza de que o Governo não terá os 308 votos 
para aprovar essa reforma, que afetaria principalmente os mais pobres 
deste País. 

Por isso, "não" a essa contrarreforma da Previdência! 

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

 

Sumário 



 

43 
 

Rejeição da proposta de reforma previdenciária pelo povo brasileiro. Natureza 

antidemocrática, antipopular e antinacional do Governo Michel Temer. 

Expectativa da população do País de eleição do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva ao cargo. Continuidade da mobilização contra a proposta de reforma 

da Previdência Social.  

 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o Governo insiste em 
votar a reforma da Previdência. Milhões e milhões de reais são gastos 
em propaganda inútil. Milhões e milhões de reais são gastos em 
emendas para tentar convencer este Plenário a votar a proposta mais 
rejeitada pelo povo brasileiro, que foi concebida por este Governo. 

Não é possível continuar insistindo nisso, mas o Governo insiste 
porque quer continuar agradando os grandes capitalistas, o capital 
financeiro, que quer manter a exploração deste País e obter recursos 
para pagar os juros da dívida interna com os rentistas do Brasil. 

Em função disso, essa reforma e outras medidas que foram adotadas, 
como a reforma trabalhista, como a entrega do pré-sal para as 
multinacionais, como a entrega que se pretende fazer da 
ELETROBRAS para os chineses, como a venda da EMBRAER para a 
Boeing, provavelmente com o fechamento de suas fábricas aqui no 
Brasil, colocaram um selo no Governo. 

Este Governo tem um selo, uma marca. Trata-se de um Governo 
antipopular, antidemocrático e antinacional. Por conta disso, a última 
pesquisa deixou claro que nenhum candidato da base do Governo 
consegue alçar voo. Podem tentar colocar Geraldo Alckmin; nosso 
Presidente Rodrigo Maia; Henrique Meirelles; Luciano Huck; João 
Doria ou quem quiser que não levanta voo, não vai para a frente. 

O povo brasileiro tem uma esperança: a volta de Luiz Inácio Lula da 
Silva. Por conta disso, muitos torcem aqui para que ele seja condenado 
definitivamente, para que ele seja excluído e até preso. Mas nós do PT 
queremos dizer a V.Exas. e a todo o povo brasileiro que vamos resistir 
a essa exclusão, porque essa eleição tem que ser democrática. Nessa 
eleição, o povo tem que ter a possibilidade de votar no seu candidato. 
E o companheiro Lula representa uma expressão enorme do povo 
brasileiro. 

Por isso, vamos insistir em fazer uma mobilização contra a reforma da 
Previdência, contra a venda da ELETROBRAS, contra o megaleilão 
que o Ministro de Minas e Energia, Sr. Fernando Coelho Filho, quer 
fazer agora em julho, entregando milhares e milhares de barris de 
petróleo a preço vil para as multinacionais que querem explorar o 
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Brasil. Esse megaleilão não pode acontecer, e vamos lutar contra isso.  

Mas vamos lutar, principalmente, pela democracia, porque só um 
governo eleito com todas as garantias democráticas e com a 
participação de todas as correntes de opinião é que poderá dar um 
destino democrático para este País de desenvolvimento, de soberania 
e de distribuição de renda. 

Muito 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 nominal do 

requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 800, de 2017, sobre 

o estabelecimento das diretrizes para a reprogramação de investimentos em 

concessões rodoviárias federais. Contrariedade à reforma da Previdência. 

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSOL é contra a Medida 
Provisória nº 800, de 2017, e, no momento certo, irá discutir o mérito. 

Agora quero declarar que a bancada do PSOL está em obstrução total 
nesta Casa até a retirada de pauta pelo Governo da reforma da 
Previdência, até que seja derrotada a reforma da Previdência, até que 
o povo brasileiro possa respirar contra mais esse atentado contra os 
direitos sociais da classe trabalhadora. 

Nós não podemos admitir tanta mentira, tanta enganação. Há 
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propaganda paga com dinheiro público para os grandes meios de 
comunicação de massa. Programas populares contaram com a 
presença de Temer, como Topa Tudo por Dinheiro, quando inclusive 
ele mostrou cédulas de 50 reais, que simbolizaram muito bem a 
compra de votos para livrar sua cara aqui. Ele já devia ter caído há 
muito tempo, devido às gravações que foram feitas e às implicações 
sobre sua pessoa nas investigações da Operação Lava-Jato. 

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há esta farsa 
permanente em que o Relator da reforma da Previdência e Líderes 
partidários se reúnem. Eles sabem que quem está pagando a conta da 
crise é o trabalhador e a trabalhadora brasileiros, é o homem e a 
mulher do campo. 

V.Exas. vêm com esse papo de acabar com privilégios, mas não têm 
coragem de enfrentar o setor militar e muito menos a cúpula do 
Judiciário. Parem de covardia, esticando o tempo de aposentadoria dos 
trabalhadores brasileiros. Esta será a grande derrota desse Governo 
golpista. Nós faremos nosso papel aqui. Nada passará! 

É preciso que milhões de pessoas vão às ruas para dizer "não" à 
reforma da Previdência, "não" ao ajuste fiscal, "não" à entrega do 
patrimônio público brasileiro. 

O PSOL vota "não". 
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GLAUBER BRAGA-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Anúncio de obstrução das votações pelo PSOL em protesto contra a proposta 

de reforma previdenciária. Críticas à participação do Presidente Michel Temer 

em programas de televisão para defesa da aprovação da matéria.  

 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - 
Deputados, Deputadas e todos os que estão acompanhando a sessão 
neste momento, o Líder da nossa bancada, o Deputado Ivan Valente, 
já expressou aqui a obstrução que o PSOL fará contra o desmonte da 
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Previdência pública.  

Agora eu queria saber do Líder do Governo quem é o marqueteiro do 
Sr. Michel Temer, porque, se ele aparecer todo dia num programa de 
televisão diferente, a rejeição à reforma da Previdência só vai 
aumentar. 

O que foi aquele diálogo final com o Silvio Santos em que ele tira do 
bolso uma nota de 50 reais para entregar ao apresentador? O que foi 
aquilo? É o símbolo do descaramento? Eu queria saber o que foi 
aquele diálogo do Sr. Michel Temer com o apresentador Ratinho. O 
apresentador Ratinho vira para ele e diz: "Presidente, o senhor vai 
avaliar aquela minha proposta?" O Temer responde: "Muito boa a 
proposta! É uma excelente proposta! Diga para os telespectadores qual 
é a proposta." E o Ratinho diz: "Eu falei aqui com o Presidente, porque 
eu tenho uma amizade de muitos anos com ele, que ele tinha que 
diminuir os impostos da panela de pressão para que, a partir daí, o 
povo gaste menos gás." E aí o Presidente da República, o Sr. Michel 
Temer, o Presidente ilegítimo, responde: "Ótima ideia! Vai passar pela 
nossa avaliação."  

Pelo amor de Deus! Se aquilo não fosse uma tentativa de enganar o 
povo brasileiro com total descaramento, eu diria que era uma pessoa 
ali no programa Zorra Total interpretando o ilegítimo, o Temer! 

Os senhores da base do Governo não conseguirão aprovar o desmonte 
da Previdência pública. Vamos aqui fazer o bom combate. E não 
tentem também a mesma tática do ano passado, a de colocar na frente 
outras matérias de desmonte do Estado brasileiro, como as 
privatizações, porque vamos estar aqui também para fazer a 
resistência, em nome do povo brasileiro! 
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JANDIRA FEGHALI-PCDOB -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Escalada das manifestações de ódio no País ante a condenação do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região. Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. Anúncio de 
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mobilização popular contra a votação da matéria pelo Congresso Nacional. 

 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, colegas, primeiro, quero cumprimentá-los 
pelo retorno do recesso e desejar que este Congresso consiga, neste 
ano, responder à ansiedade do povo brasileiro. Que consigamos 
responder adequadamente à ansiedade do povo brasileiro. 

O que move a política neste momento, a política que se relaciona com 
o movimento popular e com a maioria da sociedade brasileira, é 
indignação, mesmo que convivamos com situações surreais, para não 
dizer hilárias. 

Recentemente, nós vimos que o Sr. Temer teve a aposentadoria 
suspensa porque não conseguiu provar que estava vivo. Imaginem que 
situação surreal. Este é um quadro hilariante: um Presidente da 
República sem votos não consegue sequer provar que está vivo, 
Deputada Benedita, e por isso tem a aposentadoria suspensa. 

É exatamente neste momento que nós conseguimos observar que 
alguém que deixa isso acontecer não precisa da aposentadoria, 
diferentemente da grande maioria do povo brasileiro, que ganha um 
salário mínimo e que, se perder a sua aposentadoria, não come, não 
compra um remédio, não consegue sequer pegar um transporte 
público. 

A minha indignação começa por uma questão muito séria, que é a 
violação da democracia brasileira. Como diz o filósofo africano Achille 
Mbembe, uma das principais contradições da civilização no século XXI 
é entre o capitalismo e a democracia, é entre o governo das finanças e 
o governo do povo, é exatamente o momento das guerras assimétricas, 
do crescimento da xenofobia, do racismo, do ódio e da intolerância. 

É isto o que vivemos, principalmente agora, em que uma nova fase do 
golpe se apresenta, com uma condenação sem provas do ex-
Presidente Lula: a onda de ódio se assanhou novamente, Deputado 
Henrique. Nós temos visto manifestações de ódio crescerem nos 
aeroportos, nas ruas, em todo lugar. Não sei se V.Exas. percebem o 
que vai acontecendo. 

A nossa Secretária de Estado Olívia Santana, comunista e negra, 
acabou de sofrer uma profunda agressão na Bahia, no final de 
semana. Foram quatro tipos de agressão: à comunista, à mulher, à 
negra e à favela. Foram quatro as agressões que ela sofreu num 
mesmo momento. Isso as mulheres, os negros, os comunistas, os de 
esquerda têm sofrido em todo lugar. 
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Essa onda se acendeu porque o golpe dá um tiro no homem que, por 
liderar um projeto democrático e popular neste País, está sendo 
condenado sem provas. 

Mas o que a elite e o capitalismo contemporâneo estão conseguindo 
fazer é acender a capacidade de luta e de organização do povo 
brasileiro. Nós não abaixaremos a cabeça diante dessa fase do golpe. 
Continuaremos em luta, defendendo a liberdade e o direito de Lula de 
se candidatar a Presidente deste País. É nessa batalha que nós 
estamos. Quanto mais agridem o ex-Presidente Lula, mais ele ascende 
nas pesquisas eleitorais do Brasil. Isso mostra que o povo brasileiro 
não cai mais na esparrela da grande mídia, da TV Globo, ou de quem 
quer seja, instrumentos do golpe, instrumentos da elite do País e de 
fora do Brasil. 

O povo continua se indignando, porque, junto com esse golpe, veio a 
agenda que lhe sequestrou profundamente os direitos patrióticos da 
nacionalidade, do seu patrimônio e do seu direito de viver minimamente 
bem. 

Ora, hoje nós vimos, no Plenário 2 desta Casa, o que foi a 
manifestação contra a reforma da Previdência Social. Não adianta 
fazer comunicação, como este Governo faz, não adianta mentir, fazer 
as chamadas "mentiras especializadas" do capitalismo. Ele já tem 
treinamento, tem expertise, tem um marketing construído, mas não 
está conseguindo enganar o povo brasileiro. 

E o povo, organizado e contundente, vai impedir a aprovação da 
reforma da Previdência neste plenário. Eles dizem: "Quem votar não 
volta". E não volta mesmo, porque isso vai ser definidor das eleições 
de 2018, vai ser definidor de quem vai ganhar ou perder as eleições 
neste País, porque isso toca profundamente naquela reforma 
constitucional que foi um sucesso. A Seguridade Social brasileira é um 
sucesso, ela funciona, é um sistema de proteção social fundamental 
para o povo brasileiro. Não adianta.  

Podem fazer emenda aglutinativa, podem mexer em alguns pontos. 
Este Governo não conseguirá tirar a essência desta reforma, que é a 
exclusão da grande maioria do povo brasileiro, que é pegar grande 
volume de recursos da Previdência pública para jogar nos bancos. 
Esse é o grande pulo, esse é o grande acordo feito na agenda 
do impeachment, esse é o grande acordo feito com o sistema 
financeiro. Essa é a grande ganância, esse é o grande olhar, esse é o 
grande desejo do mercado financeiro na reforma da Previdência 
brasileira. E isso é o que não sairá desta reforma. 

A exclusão é brutal, tanto na previdência urbana quanto na previdência 
rural. Não adianta mentir. O povo brasileiro sabe. Eles estão usando a 
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cara do povo brasileiro na sua comunicação - mulheres idosas, 
mulheres negras, trabalhadores com cara de trabalhador rural - para 
mentir ao povo brasileiro, mas não vão conseguir. O Governo não tem 
os votos e não os terá. 

É nesta desigualdade social profunda, é na volta ao Mapa da Fome, é 
na dificuldade do povo de sobreviver que aumenta a insegurança, que 
aumenta a violência, que se espalha por todos os Estados. 

Hoje no Rio de Janeiro houve estado de emergência, Deputada 
Benedita - V.Exa. acompanhou. Fecharam, ao mesmo tempo, a 
Avenida Brasil, a Linha Amarela e a Linha Vermelha. As pessoas não 
conseguiam ir para casa, não conseguiam circular. Havia operações 
policiais e tiroteios por todos os lados.  

Essa situação se agrava em todos os Estados brasileiros. Isso 
expressa a desigualdade, expressa o mercado de drogas e armas, 
expressa o mercado que as políticas de segurança não conseguem 
enfrentar. É nessa insegurança da vida que crescem as correntes 
fascistas, que cresce a visão de Estado penal de que bandido bom é 
bandido morto.  

Não se conseguirá mexer estruturalmente na vida das pessoas 
enquanto governos que excluem o povo brasileiro das suas condições 
de vida permanecerem no comando da Nação. Essa é a situação que 
nós precisamos virar. Mas não vamos virá-la enquanto aqueles que 
concentram renda, enquanto aqueles que só pensam em 10% da 
população estiverem no comando da Nação. Precisamos de quem 
pense na maioria, de quem distribua renda, de quem dê possibilidades 
ao povo brasileiro de viver bem. 

O único Estado que reduz o número de homicídios hoje se chama 
Maranhão, porque lá existe governo, lá existe política pública, lá existe 
política de distribuição de renda. 

É importante observarmos que essa situação vai nos levar a muitas 
lutas, a ocupações, a paralisações, a grandes manifestações, para 
evitar que mais direitos sejam sequestrados. 

Dia 19 vem aí, o Dia Nacional de Luta, de manifestação, de 
paralisação, de ocupação. Não vamos ficar por aí, vamos a muito mais 
do que isso, enquanto este Governo, que não teve um voto sequer, 
continuar agredindo a democracia, a soberania nacional e os direitos 
do povo. Estaremos aqui, neste Congresso, obstruindo todas as 
pautas, até que derrotemos não só a pauta da Previdência, mas 
também todas as pautas que tirem direitos do povo brasileiro. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.) 
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IVAN VALENTE-PSOL -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
DISCUSSÃO 
DISCURSO 

 

Sumário 

Discussão da Medida Provisória nº 800, de 2017. Repúdio à proposta de 

emenda à Constituição relativa à reforma da Previdência Social. 

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só um Governo que não é sério e 
que não tem vergonha do que faz pode apresentar uma medida 
provisória como essa. É o mesmo Governo que fez a reforma 
trabalhista, que aprovou a PEC do Teto de Gastos e que quer votar a 
reforma da Previdência. 

Mas vejam bem: essa medida provisória se propõe a reprogramar os 
investimentos previstos em contratos de concessão de trechos de 
rodovias federais e amplia o prazo para a realização de obras de 
manutenção e duplicação das mesmas. Vejam que o prazo era de 5 
anos e foi para 14 anos. Quer dizer, o sujeito arrecadou, ganhou, mas 
disse que não deu para fazer. "Tudo bem. Não tem mais multa." 

E qual é o resultado disso? O Governo livra as concessionárias dos 
compromissos assumidos, perdoa as multas e as pendências e as 
deixa totalmente livres, para fazerem apenas o que lhes interessa 
financeiramente. Quem perde? Os usuários e o País, evidentemente. 

É esse mesmo Governo que quer votar uma reforma da Previdência, 
para que os trabalhadores brasileiros paguem a conta da crise. Ou 
seja, quer o Governo acabar com a aposentadoria pública, esticar o 
tempo de trabalho necessário para a aposentadoria para homens e 
mulheres e fazer os trabalhadores do campo pagarem mais. E eles não 
têm coragem de eliminar privilégio nenhum. 

São um bando de mentirosos que usa dinheiro público, inclusive 
gastando centenas de milhões de reais com propaganda na grande 
mídia, que só entrevista três ou quatro Vice-Líderes do Governo, para 
que eles digam: "Precisamos votar a reforma da Previdência. Faltam 
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40 votos; faltam 70 votos; faltam 90 votos...". 

Ninguém aguenta mais isso, nem o povo brasileiro! Chega de mentiras! 
Chega de torpezas! 

E o Presidente vai a um programa do Sílvio Santos dar dinheirinho para 
ele: Topa Tudo por Dinheiro. Aquilo é um escárnio! Nem as amigas do 
auditório de Sílvio Santos engoliram. Foi um silêncio absoluto. 

Este Governo já devia ter caído de maduro - ou de podre! - há muito 
tempo. 

Votar uma medida como essa é votar contra o Brasil e a favor dos 
corruptos deste Brasil. Por isso, continuamos obstruindo. 
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JÚLIO DELGADO-PSB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Contrariedade do PSB à Medida Provisória nº 800, de 2017, sobre diretrizes 

para a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais. 

Defesa de votação e rejeição da proposta de reforma previdenciária.  

 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é muito bom estar 
aqui nesta sessão, já com a Ordem do Dia, retomando nossos 
trabalhos legislativos. 

Quero dizer que o PSB tem uma posição clara em relação à Medida 
Provisória nº 800, de 2017: somos contra a sua aprovação. Vamos 
trabalhar para não deixar uma excrescência como esta ser aprovada 
da forma como está colocada. 

Quero desejar boas-vindas a todos os colegas Parlamentares de todos 
os partidos. Este é um ano de muito debate e embate para todos nós. 
Saímos daqui com o Governo falando que estava contando os números 
para a reforma da Previdência e, ao voltarmos, em fevereiro, Deputada 
Luiza Erundina, vemos que esses números, em vez de aumentar, 
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diminuíram. 

De certa forma, o Governo fica se aproveitando da Oposição, que faz o 
discurso da não votação, para dar algum tipo de privilégio aos 
Deputados e à base governista. Eles ficam na comodidade, Deputado 
Patrus, de não votar a reforma da Previdência e continuar distribuindo, 
nos nossos Municípios, as benesses que lhes foram dadas para que 
blindassem o Temer na primeira e na segunda denúncias, para que 
votassem a reforma trabalhista, para que votassem o teto de gastos. 

Eu venho aqui dizer que, em suas propostas, este Governo é tão ruim, 
mas tão ruim, que nós ficamos reduzidos, no inicio dos trabalhos, à 
discussão sobre a posse ou não da indicada para o Ministério do 
Trabalho e sobre a possibilidade de que surjam mais denúncias 
relacionadas ao Presidente Temer e à empresa Rodrimar. Com isso, 
deixamos de discutir os assuntos que interessam ao povo brasileiro. 

Os recursos que estão sendo distribuídos e redistribuídos para os 
Deputados da base que votaram com o Governo são retirados da 
saúde. Assim, falta vacina para a febre amarela, que está sendo dada 
em doses fracionadas, que não têm o efeito necessário. Falta agulha 
de qualidade para os diabéticos que dependem da insulina, e a agulha 
fornecida pelo SUS é praticamente insuportável, pois causa danos ao 
cidadão que faz uso diário dessa medicação. Tudo isso ocorre porque 
o Governo distribuiu benesses ao final do ano. 

Os Deputados da base se aproveitam, Deputado Fábio Trad - ficamos 
felizes com o seu retorno -, da possibilidade de que não seja votada a 
reforma da Previdência para continuar usufruindo das benesses que 
nós da Oposição, ao não votarmos, de certa forma, permitimos a eles.  

Eu venho aqui, Sras. e Srs. Deputados, dizer que hoje, na primeira 
reunião da bancada do PSB, decidimos algumas coisas. Para a minha 
honra, fui designado para, no período da janela parlamentar, continuar 
liderando a bancada por mais 1 mês e meio, para que, então, 
escolhamos o próximo Líder, já sem a participação daqueles 
Deputados que sairão do partido, que não honram a sua bandeira, mas 
com os Deputados que entrarão e honrarão o compromisso de votar 
contra a reforma da Previdência.  

Eu peço licença para falar aos companheiros Líderes dos partidos da 
Oposição - PT, PDT, PCdoB, REDE, PSOL. A bancada do PSB, por 
sua maioria, decidiu, Deputado Jean Wyllys, Deputado Ivan Valente, 
escolhido Líder do PSOL, que nós queremos que o Governo marque a 
data da votação da reforma da Previdência. No dia definido, nós 
estaremos aqui para votar contra, para derrubar essa proposta de uma 
vez por todas.  



 

53 
 

Colegas Deputados, não podemos correr o risco de o Governo, mais 
uma vez, se aproveitar da situação e adiar para depois das eleições, 
em novembro, a votação dessa proposta ruim, contando com o fato de 
que, depois de uma mudança muito grande nas bancadas, neste 
Plenário, na composição das forças do próximo mandato, em virtude da 
renovação, para descontar na sociedade, haja a aprovação de uma 
reforma da Previdência que comprometerá o novo Governo que será 
eleito legitimamente em outubro de 2018.  

Queremos dizer claramente a todos os companheiros que a bancada 
do PSB estará aqui para votar contra essa proposta no dia em que o 
Governo tiver coragem de colocá-la em votação. Coloque em votação a 
reforma, Sr. Presidente! 

Não dá para, agora, assinar um manifesto para não se votar a reforma. 
A Oposição, ao dizer que não quer votá-la, está beneficiando, de certa 
forma, os colegas da base, que vão se utilizar da nossa resistência 
para esconder o seu desejo, sem expor a reforma da Previdência como 
pensam e como imaginam. 

Portanto, a bancada do PSB quer que V.Exa. marque a data, Sr. 
Presidente. Vamos votar a reforma da Previdência! O PSB, 
maciçamente, votará contra essa reforma, para derrubá-la e para 
derrotar, de uma vez por todas, esse assunto, que já é muito enjoativo 
para a sociedade brasileira. 

Não podemos passar as eleições com essa questão ainda indefinida. 
Vamos derrotar a proposta no dia 19, no dia 20, no dia em que 
quiserem votar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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ANDRÉ FIGUEIREDO-PDT -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Homenagem póstuma ao ex-Deputado Carlos Alberto Caó de Oliveira. 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal. Expectativa sobre a pré-candidatura de Ciro 
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Gomes à Presidência da República.  

 

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, 
inicialmente eu queria utilizar este tempo para prestar uma homenagem 
a um grande brasileiro que faleceu no último domingo: o nosso ex-
colega Deputado Carlos Alberto Caó de Oliveira, um dos grandes 
guerreiros na luta pela igualdade racial em nosso País. 

Ele, que participou da Constituinte de 1988, deixa um legado 
monstruoso no sentido de que não tenhamos tantos preconceitos e 
possamos, cada vez mais, avançar na luta por um Brasil sem essa 
apartação racial que infelizmente ainda reverbera em vários locais do 
nosso País. 

Ao Deputado Caó a homenagem do PDT, a homenagem de todo o 
povo brasileiro, que sabe muito bem da importância que esse brasileiro 
teve para as lutas da população negra do nosso Brasil. 

Sr. Presidente, também tenho outro ponto a tratar. Parece que o Brasil 
está no caminho das mil maravilhas. O Presidente Rodrigo Maia está 
querendo pautar a reforma da Previdência para a semana do dia 19. 
Nós do PDT queremos que ela seja pautada, porque queremos 
derrotá-la. 

A fim de ter votos suficientes para aprovar essa maldade, o Governo 
vai ter que gastar muito. No entanto, creio que a grande maioria dos 
Parlamentares não vai votar a favor. Acredito que o Governo sequer 
tenha maioria simples, muito menos os 308 votos. 

A população brasileira está devidamente mobilizada contra essa 
maldade e contra essa propaganda falaciosa. Dizem que estão 
acabando com privilégios. Ora, vamos falar dos pensionistas. Assim, 
vamos desmistificar a tese de que a reforma não vai afetar quem hoje 
está aposentado. Vai afetar, sim! 

Vamos trabalhar com o exemplo de um casal de aposentados no qual o 
cônjuge do sexo masculino ganhe 3 mil reais e o do sexo feminino, 2 
mil reais. Se falecer o cônjuge do sexo masculino, pela proposta do 
Governo que foi aprovada na Comissão da Reforma da Previdência, a 
sobrevivente teria que optar entre ficar com a sua aposentadoria de 2 
mil reais ou com 60% da aposentadoria do seu cônjuge, ou seja, 1.800 
reais. No caso, ficaria com os 2 mil reais. Reduzir a renda familiar de 5 
mil para 2 mil reais num momento de dor, de dificuldade pessoal, é 
acabar com privilégios? O teto estipulado na Comissão da Reforma da 
Previdência foi de 2 salários mínimos. Isso é uma perversidade muito 
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grande! 

Também temos o exemplo das professoras, que hoje se aposentam 
com 25 anos de contribuição. Caso fosse aprovada essa PEC, após 
sua promulgação, teriam que trabalhar 40 anos. São 15 anos a mais. É 
pouca coisa? Professor ganha muito? Dois mil e poucos reais é muito? 
Isso também é privilégio? 

Vamos esclarecer essas atitudes falaciosas. Podemos discutir, sim, 
uma reforma da Previdência, mas não com vícios de origem por parte 
de um Governo ilegítimo; não retirando a DRU da Seguridade Social. 
Dizem que aumentou o déficit, mas omitem que a DRU passou de 20% 
para 30% no ano passado. 

A PEC do Teto de Gastos não preservaria a saúde e a educação? 
Abram o jornal O Estado de S.Paulo de hoje e vejam que, descontada 
a inflação, as despesas com saúde e educação no Brasil caíram 3,1% 
em 2017, justamente no ano em que seriam preservados esses itens 
da despesa orçamentária. Se considerarmos o repasse aos Municípios 
nesses dois itens, houve 4,8% de redução real. É este o Governo que 
diz que quer acabar com privilégios e que a PEC do Teto dos Gastos 
viria dar equilíbrio às contas públicas. 

Ora, outubro de 2018 está chegando! Nós do PDT temos a satisfação 
muito grande de ter um pré-candidato, que vai enfrentar tudo isso, 
principalmente o capital improdutivo, que precisa ser atingido. Refiro-
me a Ciro Gomes. Trabalharemos para fazer com que 2018 seja o ano 
da retomada da esperança do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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democrática e da instalação do Estado de exceção no Brasil.  

 

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores e senhoras 
que nos veem pela TV Câmara, a nossa bancada do Partido dos 
Trabalhadores está realizando um processo de obstrução porque nós 
entendemos que não vivemos um período de normalidade democrática 
no Brasil. 

Nós construímos um pacto de redemocratização do País que se 
materializou na Constituição de 1988, com a ideia de que os partidos 
políticos fazem a disputa de posições junto à sociedade brasileira; o 
povo, de forma livre, participando do processo eleitoral, elege o 
Governo, elege o Parlamento; e as instituições funcionam. 

O que aconteceu aqui no Brasil é que em 2016 houve um golpe que 
quebrou a normalidade democrática, que pisou na Constituição da 
República Federativa do Brasil. Fizeram um impeachment sem base 
jurídica, para colocar no Governo um grupo de investigados e 
condenados - um golpe liderado por Eduardo Cunha, Aécio Neves e 
Temer, os quais eu não preciso aqui qualificar - o povo brasileiro já 
entendeu o que esses personagens representam. 

Eles se instalaram no Palácio do Planalto e passaram a liderar um 
processo de retirada de direitos dos trabalhadores, com uma reforma 
trabalhista violenta contra os direitos do trabalho; com uma tentativa de 
reforma da Previdência que liquida a possibilidade da Previdência 
pública na prática. É mentira que atacam privilégios! Atacam os mais 
pobres, que terão dificuldade de se aposentar! 

Para consumar o golpe, querem impedir, através de uma articulação 
com setores do Judiciário e do Ministério Público, que aquele que 
expressa a esperança do povo brasileiro e que lidera todas as 
pesquisas de opinião possa concorrer. Esse impedimento surge a partir 
de uma farsa jurídica, de um processo que deveria ser considerado 
nulo por cerceamento da defesa; deveria ser considerado nulo por 
inexistência de crime e, consequentemente, incapacidade de 
apresentação de uma prova. 

Nós não vivemos mais numa democracia plena. Nós vivemos um 
Estado de exceção! 

(Desligamento automático do microfone.) 
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Posicionamento contrário à proposta de reforma da Previdência apresentada 

pelo Governo Michel Temer. 

 

O SR. PAULÃO (PT-AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
abertura dos trabalhos legislativos de 2018, sem dúvida alguma a 
tônica do debate da bancada do PT é essa malfadada reforma da 
Previdência. 

O Presidente mais rejeitado da história, principalmente na Região 
Nordeste, toma uma atitude que é criminosa para a Região, a maior do 
País, mas onde há, ao mesmo tempo, muita contradição social.  

Lá, verificamos a importância não só social, mas econômica da 
Previdência. Em mais de 50% dos Municípios de Alagoas, a injeção de 
recursos da Previdência é maior do que a do Fundo de Participação 
dos Municípios. Então, aprovar essa reforma é ir de encontro ao povo 
brasileiro, principalmente dos mais pobres, e também de encontro aos 
Municípios. 

Não passará! Contra a reforma da Previdência! 

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

Preocupação dos partidos oposicionistas diante da situação jurídica do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recuperação econômica do País durante 

o Governo Michel Temer. Necessidade de aprovação da proposta de reforma 

da Previdência. 

 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Queridos Deputados, queridas Deputadas, falta de memória, 
como sempre, inverdades, falta de estudo, ignorância genética ou 
deliberada, isso marca a Oposição neste plenário hoje - ou desespero!  

Eu acho que isso é desespero por duas razões. Eu até não gostaria 
que o seu grande líder já estivesse na porta do inferno. Hoje, em 
Curitiba, foi publicado o acórdão do caso referente ao Sr. Lula. Ele terá 
12 dias para os embargos declaratórios. Vai perder e terá prisão 
decretada imediatamente. Eu até não gostaria que isso acontecesse, 
mas ele cavou a sua sepultura. Ele, Lula, se autodestruiu. 

Mas os senhores da Oposição não acreditam nisso e falam, falam, 
criam factoides, fake news, com robôs na Internet. Isso é puro 
desespero! A eleição está chegando e vai pegá-los fortemente. 

E o Lula? É possível? Sei lá se eu quero que ele vá para a cadeia. Eu 
acho que quero, mas às vezes eu penso que ele deveria ir para as 
urnas. Mas ele está na porta do inferno, e esse é o desespero de 
V.Exas. 

Outro desespero de V.Exas. da Oposição é que o Brasil entrou nos 
trilhos. Isso V.Exas. não conseguem enxergar! V.Exas. nos entregaram 
um buraco fiscal de quase 3% do PIB - 150 bilhões de reais -, que 
levou à desgraceira do desemprego; a uma inflação de 11%; a um juro 
da dívida bruta de 14,25%; à fuga de investidores; ao fechamento de 
lojas e fábricas; ao afundamento da produção industrial; ao 
desequilíbrio do SUS. 

O nosso Governo construiu na Câmara uma base - coincidentemente, 
ela está à minha esquerda no plenário - que, com visão de futuro, com 
coragem, com destemor e com firmeza votou as reformas maiores e as 
reformas microeconômicas de que o Brasil precisava. E a sociedade 
nos apoiou. Tanto é que V.Exas. boicotaram a votação aqui no plenário 
e tentaram impedi-la ali fora, mas a rua não se manifestou - não se 
manifestou! Os ensaios de V.Exas. pagos pelo sindicalismo pelego, 
que está perdendo o imposto sindical, e a mobilização não adiantou. 
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Há desespero puro! 

Vamos falar do segundo motivo de desespero para V.Exas.: o Brasil 
está mostrando resultados. Qual é a perspectiva para este ano? O 
resultado do PIB do ano passado deve sair no fim deste mês e deve ter 
sido de crescimento de 1% ou de 1,1%. Nós pegamos o Governo com 
um buraco de 7% - 7%! - com a desgraceira do desemprego. Vou 
repetir para o telespectador gravar: com a desgraceira do desemprego! 
Agora, com 1 ano e meio no governo do País, nós recuperamos o 
buraco: fomos de quase 8% de diminuição da riqueza para 1% de 
crescimento. E a perspectiva deste ano é crescermos de 3,5% a 4%. 
Isso significa que quase 300 bilhões de reais de riqueza serão 
produzidos, significa 2,5 milhões de empregos.  

Durante a campanha para a nossa eleição, ali por agosto e setembro, 
estaremos crescendo em torno de 3%; possivelmente, a taxa de 
desemprego já estará com um dígito; e o juro da dívida bruta estará em 
menos de 10%.  

O spread está caindo, embora precise cair mais - o Governo está 
brigando muito com os bancos para diminuir o spread.  

Os investidores, por causa do projeto firme e consistente da Lei de 
Concessões, estão fazendo fila para assumir as concessões. Este 
projeto vai ajudar nesse sentido. 

O que mais? O que mais? Os juros estão em 7% ao ano e, na metade 
do ano, estarão em 6%. A taxa bruta vai continuar perdendo força, 
porque ela já está perdendo força. 

Ah! Ah! Ah! Se a Dilma estivesse aí, a taxa da dívida bruta talvez já 
estivesse acima de 90%, e estaríamos em hiperinflação. 

Falando em inflação, ela está em 2,9% ao ano. E os senhores 
esquecem que é a inflação que tira a força do dinheiro do consumo. O 
consumidor já viu e notou isso. 

Por último, vão estudar, vão procurar consultores. Eu nunca vi a 
Esquerda se aliar ao que há de mais egoísta, ao que há de mais 
individualista no País, que são os juízes, os promotores, os fiscais da 
Receita, o pessoal que ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 
mil reais, aposenta-se com 55 anos em média e vai viver, em média, 
mais 30 anos. 

A Oposição está aliada com os ricos da Previdência pública. Eu não 
acredito! Eu vou ver cachorro voando, eu vou ver chifre em cavalo com 
essa visão egoísta. 
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V.Exas. não enxergam isso, mas a nossa base e a população estão 
enxergando que a nova reforma da Previdência deixa de fora 75% da 
população. 

Srs. Deputados da base, a nova reforma deixa 75% da população de 
fora. Só 25% estão dentro. Quem são? Aqueles com altos salários. A 
agricultura ficou de fora. Homens e mulheres agricultores se 
aposentarão, respectivamente, com 60 e 55 anos. Com os idosos não 
se vai mexer. Com os deficientes físicos não se vai mexer. A maioria 
dos que estão aposentados hoje se aposentaram com 65 anos de 
idade mínima. Não mexemos no tempo de contribuição. A nova 
reforma vai prever 15 anos como tempo mínimo de contribuição. Então, 
nós deixamos de fora 75% da população. 

E essa Oposição, que eu não entendo, aliada aos ricos, opulentos e 
egoístas do serviço público, não quer a reforma. 

O Governo mediu o resultado da propaganda feita entre o fim de 
novembro e o dia 15 de dezembro. Havia baixado em 30% a rejeição 
da reforma. O IBOPE, na semana passada, mostrou que 56% da 
população - 56% da população! - apoia a reforma focada na derrubada 
dos privilégios. 

Eu respeito quem se aposentou com alto salário. Essas eram as leis. 
Mas, agora, pelas leis da ciência demográfica, todos têm que cooperar, 
senão faltará cada vez mais, até para nossas emendas, até para ajudar 
nossas prefeituras. 

Este Governo, com a nova reforma, está enfrentando os privilégios. 
Srs. Deputados, pensem! Este Governo está enfrentando os privilégios 
que existem na Previdência. 

Para encerrar, quero falar sobre algo que eu estava esquecendo. Os 
Srs. Prefeitos estão felizes. Essa reforma vai propiciar uma baita 
economia nos fundos previdenciários das Prefeituras.  

Srs. Deputados, reflitam! O momento é agora, senão o País quebrará.  

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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Assassinato do dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST, Márcio Matos. Falta de votos para a aprovação da reforma da 

Previdência.  

 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu vou fazer dois 
discursos nesta tarde. 

Primeiramente, eu quero registrar que, no último dia 24, em Iramaia, na 
Chapada Diamantina, Bahia, foi assassinado um dirigente do MST, um 
jovem de 33 anos, em um ato de crueldade terrível, dentro de casa, 
onde ele estava com um filho de 6 anos de idade. Márcio Matos foi, por 
mais de 10 anos, da direção nacional do MST e assentado no 
Assentamento Boa Sorte, no Município de Iramaia. 

O seu velório foi em Vitória da Conquista, cidade na qual ele nasceu e 
se criou. O seu pai, Gideão Matos, foi Prefeito da cidade, Deputado 
Estadual, Vereador, Secretário do Município. 

O Governador Rui Costa foi levar os sentimentos para os familiares de 
Márcio Matos, à sua mãe, D. Nilvandia. A presença do Governador foi 
um gesto solidário importante. 

Agora, temos que lutar para descobrir quem são os dois assassinos e, 
ao mesmo tempo, os mandantes do assassinato do jovem militante e 
dirigente do MST. 

Então, dia 24 foi um dia de uma tragédia terrível para o Movimento dos 
Sem Terra, para a luta social, para os trabalhadores do campo, porque 
Márcio Matos se tornou justamente essa referência para todos da 
Bahia. Por isso é que digo que foi um dia muito duro, doloroso, para 
todos os militantes do MST e dos movimentos sociais. Eu espero que o 
mais breve possível sejam identificados os mandantes e os assassinos, 
de fato, do nosso dirigente do MST, Márcio Matos. 

Presidente, nesta tarde também quero afirmar que a reforma da 
Previdência, que, conforme estão dizendo, será votada no dia 19 - 
segundo a direção desta Casa, seria iniciada a discussão justamente a 
partir de hoje -, não tem, até hoje, voto suficiente. 
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Ficam enganando as pessoas dizendo que vão fazer a reforma da 
Previdência. De fato, a mobilização das pessoas, dos movimentos 
sociais e sindicais de todo o Brasil é que vai derrotar esta reforma. Há 
na Casa mais de 150 Deputados firmes, obstruindo, fazendo de tudo 
para não se votar a reforma da Previdência. Este é um ano eleitoral. 
Quem é a favor desta reforma, em sua campanha, vá para a televisão, 
vá para as ruas para defendê-la. 

Este Governo não tem legitimidade. Este Governo não teve votos. Este 
Governo não tem condições de fazer uma reforma da Previdência que 
vai tirar o direito dos cidadãos, da classe trabalhadora, de se 
aposentarem. Da forma que está sendo proposta, ninguém vai se 
aposentar antes dos 70 anos de idade. Isto é um absurdo!  

E ainda vêm dizer que o trabalhador rural e a mulher não serão 
atingidos. É lógico que serão, pois, a partir do momento que esta 
reforma for aprovada, terão que contribuir com 8% do salário mínimo. E 
nós sabemos como as pessoas vivem no meio rural.  

Este Governo criou aqui uma máxima: tirar cada vez mais do pobre 
para dar para o rico. Por isso ele não aprovou um salário mínimo de 
1.050 reais, como era previsto. Por isto cada vez mais acabam com as 
políticas sociais: porque querem tirar recursos do orçamento que iria 
para a população pobre para dar para os ricos. Por isso os bilhões e 
trilhões que foram aprovados aqui dando isenções para muitos setores 
da economia neste País, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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Posicionamento contra a proposta de reforma da Previdência Social. Defesa 

das entidades filantrópicas, dos hospitais beneficentes e das Santas Casas. 

 

O SR. FLAVINHO (PSB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
em 2 de fevereiro de 2015, eu tive a honra de neste plenário fazer o 
juramento de defender a Constituição brasileira. É algo que eu tenho 
gravado na minha mente e no meu coração e vou levar por toda a 
minha vida. 

Quando estamos tratando da proposta de reforma da Previdência 
apresentada pelo Governo do Presidente Michel Temer, algo parece 
não se encaixar, a partir do seguinte ponto. 

Diz a Constituição, no art. 193: 

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

Na sequência, o art. 194 continua: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

O art. 195 também fala da Seguridade Social. 

Eu já me manifestei nesta tribuna com relação à proposta apresentada 
- é claro, já me posicionando contrariamente - e já declarei meu voto. 
Quando esta proposta chegou aqui, eu e a minha assessoria a 
analisamos, nos aprofundamos nesta temática e concluímos que, de 
fato, ela não alcança o que realmente precisa ser feito na Previdência 
do nosso País. Esta proposta aqui trata somente da Previdência, 
enquanto a Constituição trata do conjunto da Seguridade Social. 

Eu sou constitucionalista, não sou fiscalista, não sou da base do 
Governo. Então, minha análise é de Parlamentar que defende a 
Constituição. Eu faço uma análise constitucionalista, como fazem os 
economistas, de que se trata do conjunto da Seguridade Social. 
Analisando o conjunto, ao olhar para esta proposta, eu não consigo ver 
realmente contempladas as mudanças propostas. 

Eu já me posicionei e tenho trabalhado contra esta proposta, não 
simplesmente contra uma pessoa. Reitero sempre que meu 
posicionamento não é simplesmente ideológico. Eu tenho uma posição, 
tenho estudado a matéria, tenho escutado a população brasileira. Meu 
nicho é especificamente a Igreja Católica, são pessoas ligadas a 
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movimentos dentro da Igreja.  

Portanto, não estou voando como alguém que não representa nada ou 
que representa a si mesmo. Eu represento um nicho muito específico 
da nossa sociedade e tenho tentado ser coerente ouvindo estas 
pessoas. 

No entanto, um ponto específico que eu quero apontar hoje diz respeito 
a algo que nós batemos muito com o Relator Arthur Oliveira Maia. 
S.Exa., num gesto inicial, querendo agradar a um segmento, disse que 
faria uma concessão às entidades filantrópicas, às Santas Casas, aos 
hospitais, entes que, na maioria, são gerenciados por entidades 
religiosas, como se estivesse fazendo um favor a eles. 

Estas entidades, na verdade, têm respaldo constitucional no § 7º do 
art. 194 da Constituição, que diz que elas são isentas de contribuições 
porque são o braço do Estado na sociedade, na ponta, ambiente em 
que as pessoas não têm assistência social, não têm saúde.  

Estas entidades, na prática, fazem um trabalho que é obrigação do 
Governo, um trabalho que o Governo não consegue fazer e agora quer 
jogar o peso sobre elas. 

Depois destas discussões, nós imaginávamos que o nobre Relator teria 
o mínimo de sensibilidade de não tocar nesta realidade, mas agora nos 
parece que a emenda aglutinativa entregue hoje de manhã continua no 
texto, com o art. 195, § 11-B, que coloca em risco, sim, as entidades 
filantrópicas, os hospitais beneficentes e as Santas Casas. 

Nós não vamos nos cansar de lutar em favor destas entidades!  

Eu sou um Parlamentar que destina, pelo menos, 80% das emendas 
para a saúde, para as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Eu não 
vou me cansar de defender estas entidades, porque sei e as pessoas 
mais pobres sabem a importância delas para nossa sociedade. 

Portanto, se o nobre Relator, infelizmente, não teve sensibilidade neste 
primeiro momento, nós esperamos, mais uma vez, que o Governo olhe 
para a sociedade brasileira. Como eu disse, com todo o respeito que 
tenho pelo Governo, a proposta não atende ao que, de fato, precisa ser 
feito. Ela atende muito mais ao setor econômico do País, ao querer 
jogar uma grande parcela da população para as mãos dos bancos, ou 
seja, para a Previdência privada.  

Do nosso lado, esperamos que as entidades beneficentes sejam 
preservadas, para o bem do nosso País e do nosso povo. 

Muito obrigado. 
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Declaração de voto contrário à aprovação da proposta de reforma 

previdenciária. 

 

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PHS-AL. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Nação brasileira, há mais de 6 
meses tenho afirmado a minha posição de votar contra a reforma da 
Previdência. Não serei um Deputado que virá a esta Casa tirar o direito 
dos trabalhadores, penalizando principalmente setores vitais e 
importantes da sociedade. Um professor vai ter que trabalhar 40 anos 
para se aposentar? Não contem com o meu apoio e com o meu voto. 

Imaginem um professor concursado que comece a trabalhar com 25 
anos. Com mais 40 anos, serão 65. E quem não fez concurso público e 
não tem estabilidade no emprego? Como fica essa situação? 

Em contrapartida, há setores em que as pessoas continuam se 
aposentando com 42, com 44, com 45 anos. Isso é um absurdo! A 
reforma da Previdência tem que ser responsável, e não da forma como 
está. 

Continuo reafirmando minha posição: voto contra a reforma da 
Previdência. 

Há um mês, um grupo de Deputados recebemos a missão de ser 
Embaixador Mundial da Paz. Eu fui convidado para ir à Coreia do Sul 
no dia 19, promover uma missão de paz entre Coreia do Norte e Coreia 
do Sul, e abdiquei. Não irei a essa viagem cumprir essa missão de paz 
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para não faltar à discussão e à votação da reforma da Previdência. 

Porquanto, Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Nação brasileira, 
alagoanos que me elegeram para aqui estar, prestem atenção: 
imaginem que querem tirar agora o direito das Santas Casas, que 
fazem um grande papel no Brasil. Grande parte das Santas Casas 
trabalha somente com as portas de entrada; não tem alta 
complexidade; não consegue manter as suas estruturas. São fruto do 
trabalho de abnegados. Apesar disso, de repente, agora, nessa 
reforma da Previdência, para buscar recursos, estão tirando os direitos 
adquiridos há tanto tempo pelas Santas Casas deste País, que têm 
tanta história. 

Portanto, Sr. Presidente, reafirmo mais suma vez minha posição: 
votarei contra a reforma da Previdência, pelos benefícios e interesses 
da Nação brasileira. 

Que Deus abençoe! 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Esvaziamento da Casa em face da proximidade das festividades carnavalescas. 

Críticas à reforma previdenciária apresentada pelo Governo Michel Temer. 

Crise ética na política brasileira.  

 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Pois não. 

Plenário vazio, 7 de fevereiro, quase 15 horas. A explicação: carnaval 
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chegou. 

Eu queria fazer uma reflexão política a partir dessa que é tida como a 
maior festa popular do Brasil. 

Em algumas cidades do País inteiro, o carnaval mais autêntico está 
nos blocos de rua, com a sua espontaneidade, a sua alegria, a música 
como elemento de encontro de fraternidade e de celebração da vida, 
apesar de tudo. 

Eu fiquei pensando na nossa situação aqui do Parlamento nacional; no 
que poderíamos ter feito nesta semana e deixamos de fazer. 

Em primeiro lugar, o que se vê aqui está retratado no nome de um 
bloco lá da Zona Oeste carioca chamado Meia Dúzia de Gatos 
Pingados. E, do ponto de vista do reconhecimento por parte da 
população da importância do Parlamento, não tenho dúvida de que 
uma semana desidratada como esta vai pegar muito mal. Parece até 
que estamos aqui no bloco chamado Bagunça Meu Coreto, nós 
próprios nos autodepreciando. 

Eu gostaria, sinceramente, de ter visto Parlamentares sob fortes 
acusações virem a esta tribuna se defender - e acho que deve ser um 
procedimento de todos; e alguns já tiveram essa atitude. 

Cito o caso, por exemplo, do Deputado João Rodrigues, que sempre 
falou da moralidade pública, da indecência dos outros - chegou a dizer 
que nosso colega Deputado Jean Wyllys, fazia parte da escória da 
humanidade -, e agora, pelo que li, está condenado à cadeia. Seria 
bom que ele estivesse aqui explicando essa situação, trazendo seus 
argumentos - o Parlamento é para isso. 

Seria também o caso da Deputada Cristiane Brasil, que o Governo e o 
próprio PTB, pelo que ouvimos ontem, através do seu Líder, querem no 
Ministério do Trabalho. Ela também devia trazer seus argumentos, 
inclusive sobre aquele tipo de campanha feita para os seus servidores, 
lá na Secretaria dos Idosos, na Prefeitura do Rio de Janeiro, dentro da 
repartição do serviço público, para pedir votos, sob pena de eles 
perderem o emprego. Seria muito bom que S.Exa. estivesse aqui se 
explicando. 

Mas parece que eles embarcaram num bloco que tem lá no Rio de 
Janeiro chamado Meu Bem, Volto Já. Espero que não continuem esse 
tríduo momesco num outro bloco também muito curioso 
chamado Voltar Pra Quê?  

Tínhamos que ter definido uma situação atípica. Na verdade, a Câmara 
dos Deputados tem hoje 511 Parlamentares, quando, por definição 
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legal, seriam 513. O Rio de Janeiro e São Paulo, dois Estados ditos 
muito importantes na Federação, estão desfalcados de um Parlamentar 
do PMDB do Rio de Janeiro e de um Parlamentar do PP de São Paulo, 
que vivem a condição - que é sempre dolorosa, trágica e dura - da 
prisão. 

Ora, nós tínhamos que definir isso. São ou não são Deputados? Mas 
parece que a Mesa Diretora da Casa resolveu desfilar no Nem Muda 
Nem Sai de Cima, que é um bloco da Tijuca, no Rio de Janeiro, e não 
resolver nada. 

Por fim, hoje o Governo quis criar algum fato político novo em relação à 
mal chamada reforma da Previdência. 

Nós entendemos que o sistema previdenciário, que é o maior e mais 
importante veículo institucional de distribuição de renda, de 
solidariedade entre as gerações, precisa ser sempre atualizado, 
evidentemente. Para isso, a CPI da Previdência realizada no Senado 
sob a presidência do Senador Paulo Paim apontou a necessidade da 
verdade dos números e dos fatos, com base em cálculo atuarial, com 
transparência absoluta - porque os números são muito enganosos. 

O que nós vemos é que, na proposta que o Governo trouxe hoje, 
dizendo que vai reformular alguns pontos, no afã de buscar votos, ele, 
em relação ao que já havia anunciado no ano passado, não mudou 
quase nada. Está um pouco na base - para falar de outro bloco de 
carnaval - do Empurra Que Pega. 

Não é necessariamente assim. Essa reforma da Previdência do 
Governo está mais para o Concentra Mas Não Sai, que existe em 
várias capitais do País, do que para alguma coisa que promova uma 
mudança substantiva. 

O Governo, então, ao invés de anunciar, por exemplo, um programa de 
cobrança dos sonegadores, que são muitos na Previdência, prefere 
omitir esse assunto, deixando de elaborar um cronograma para que a 
dívida previdenciária de grandes empresas, que soma mais de 427 
bilhões de reais, seja paga; fica inerte nesse campo. Parece estar 
preguiçoso na cobrança de empresas que já financiaram muitas 
campanhas, é verdade, e muitos partidos, como, por exemplo, a maior 
devedora da Previdência, que é a JBS. 

Essa situação precisa ser enfrentada em profundidade. 

E, vejam, a esta altura dos acontecimentos, estamos a 6 meses do 
início da campanha eleitoral nacional do País para escolher o novo 
Presidente da República, ou a nova Presidente, para escolher todos os 
Governadores e Governadoras dos nossos 26 Estados e do Distrito 
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Federal, dois terços do Senado da República, a totalidade da Câmara e 
das Assembleias Estaduais. Portanto, temos uma eleição muito 
importante que só será valiosa se houver igualdade de condições na 
disputa e se for travada em torno de ideias e causas. 

O Brasil vive uma profunda crise do modelo econômico, liberal 
periférico; crise do padrão de política que continua vigorando, em que o 
poder econômico continua tendo muita influência e muita força. Eu diria 
que é a crise de um destino, de um projeto de nação. 

Todo o mundo, toda a cidadania, toda a população tem que ser 
chamada desde já a ajudar a responder que país nós queremos. Como 
está, não dá! Nem a alegria do carnaval, quando deixamos a dor em 
casa nos esperando, será suficiente para resolver esses problemas. 

Vamos partir da quarta-feira de cinzas para a necessária ressureição 
política, cívica, ética do Brasil. 

Obrigado, Presidente. 
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Sumário 

Visita do orador a diversos Municípios do Estado de São Paulo. Defesa da 

exclusão de militares da reforma da Previdência Social, em face da diferença 

de direitos e deveres com outras categorias profissionais. Posicionamento 

favorável a distintas reformas do sistema previdenciário para trabalhadores da 

iniciativa privada e para servidores públicos civis. 

 

O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os que nos acompanham 
pela TV Câmara e pelas redes sociais, eu aproveitei esse período de 
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recesso para fazer visitas aos Batalhões da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, levando informações sobre os projetos de interesse da 
instituição que tramitam na Câmara dos Deputados, em especial o 
projeto sobre a reforma da Previdência, que tanto aflige os militares. 

Primeiramente, gostaria de agradecer a acolhida daqueles policiais 
militares que puderam me receber nas cidades de Presidente 
Prudente, Presidente Venceslau, Dracena, Andradina, Araçatuba, 
Fernandópolis, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Sertãozinho, 
Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, São João da Boa Vista, Mogi 
Guaçu, Rio Claro, Limeira, Piracicaba, Americana, Sumaré, Campinas, 
Jundiaí, Bragança Paulista, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, 
Lorena, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, 
Registro, Itapetininga, Avaré, Botucatu, Itapeva, minha querida 
Ourinhos, Assis, Marília, Lins, Jaú e Bauru. Nessas visitas, eu falava 
em especial sobre reforma da Previdência, pela preocupação que os 
policiais militares têm. 

Quero deixar registrado aqui, para tranquilizar os militares, que eles 
não farão parte de qualquer proposta de reforma da Previdência este 
ano, até porque é uma questão de justiça. Os militares não têm nem 
10% dos direitos trabalhistas dos demais trabalhadores. Não temos 
direito à gratificação por trabalho noturno. Nosso serviço tem 
periculosidade e insalubridade no grau máximo. Temos o dever 
funcional de agir mesmo em horário de folga. Não temos direito a hora 
extra. Não temos direito a limitação de jornada de trabalho. Não temos 
direito a sindicato. Não temos direito a greve. Não temos vários direitos 
que os demais servidores têm. Então, não é justo fazer uma reforma da 
Previdência como se estava propondo, colocando tudo no mesmo 
pacote. Se não temos os mesmos direitos, não podem nos imputar os 
mesmos deveres. É por isso, sim, que nós ficamos de fora dessa 
reforma da Previdência que será colocada em votação no dia 29. 

Também não é justo o que se está propondo nessa reforma da 
Previdência, por incluir no mesmo pacote os trabalhadores da iniciativa 
privada e os servidores públicos civis, porque estes últimos contribuem 
muito mais para a Previdência. E, depois que se aposentam, eles 
continuam contribuindo para a Previdência. Além disso, não têm o 
Fundo de Garantia do Tempo Serviço quando se aposentam. Portanto, 
não é justo também colocá-los no mesmo pacote. Teremos que fazer 
três reformas distintas, respeitando as diferenças de cada um: uma 
para o trabalhador da iniciativa privada, uma para o servidor público 
civil e uma para o servidor público militar. 

Por isso digo a todos os policiais militares, a todos os bombeiros 
militares do Brasil e a todos os militares das Forças Armadas que 
fiquem tranquilos, porque, apesar da boataria e de as redes sociais 
estarem divulgando alguma coisa, nós não seremos inclusos nessa 
reforma da Previdência, até porque realmente é questão de justiça, de 
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direito, e não privilégio. Como eu disse, não podem nos imputar os 
mesmos deveres se não nos dão os meus direitos. 

Há uma preocupação muito grande, neste ano eleitoral que se inicia, e 
quero registrá-la, neste primeiro pronunciamento que venho fazer nesta 
Casa, sempre, com muito orgulho, fardado, ostentando 
orgulhosamente esta farda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Inevitavelmente, por tudo o que nós estamos vendo nesta Casa, no 
ano que vem virá, sim, a reforma da Previdência dos trabalhadores de 
todas as áreas, incluindo os militares. Já conversei com Líderes de 
todos os partidos aqui, e há uma vontade política muito grande de se 
fazer essa reforma. Então, nós precisamos, mais do que nunca, ter 
representantes aqui, no ano que vem, para falarem das circunstâncias 
e das diferenças que os militares têm em relação aos civis. Não 
queremos nenhum tipo de privilégio ou de regalia, mas não vamos abrir 
mão dos nossos direitos. Nós precisamos eleger, neste ano, mais do 
que nunca, representantes das nossas gloriosas Polícias Militares de 
todo o Brasil, dos Corpos de Bombeiros Militares, para estarem aqui, 
no próximo mandato, defendendo as nossas instituições e os nossos 
direitos. Não vamos aceitar, não vamos admitir imputarem a nós os 
mesmos deveres, enquanto não nos derem também os mesmos 
direitos. Fica esse alerta, neste ano eleitoral que se inicia. 

Peço, Sr. Presidente, que este pronunciamento seja divulgado nos 
meios de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil, a fim 
de que esta mensagem tranquilize todos os policiais e bombeiros 
militares de todos os Estados do Brasil. 

Muitíssimo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Obrigado, Capitão Augusto. 
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Sumário 

Transcurso do 260º aniversário de emancipação político-administrativa de 

Macapá, Estado do Amapá. Empenho da oradora contra a privatização da água 

do subsolo brasileiro. Posicionamento contrário à reforma previdenciária. 

Defesa da aposentadoria de mulheres trabalhadoras. Preocupação com a 

dissolução do Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Como Líder. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Mauro Pereira, parabenizo os 
moradores de Macapá, capital do meu Estado e cidade onde moro, 
pelo aniversário de 260 anos, comemorados domingo, dia 4. 

A cidade nasceu em torno da Fortaleza de São José, construída para 
proteger a foz do Rio Amazonas e as riquezas da Amazônia. Para 
melhorar a vida dos moradores de Macapá, estamos investindo mais 
de 10,7 milhões de reais das nossas emendas em todas as áreas: 
saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, agricultura 
familiar, titulação de quilombos. Sinto-me honrada por ter sido 
escolhida para representá-los nesta Casa. 

Parabéns, Macapá!  

Outro tema, Sr. Presidente, de que trato é a resistência para impedir o 
Governo Temer de privatizar a água do subsolo brasileiro, como 
acenou no Fórum Econômico, em Davos. Em março, nos dias 18 a 23, 
acontece o 8° Fórum Mundial da Água, promovido por grupos 
econômicos, com o objetivo de legitimar as privatizações das fontes 
naturais e dos serviços públicos de água e saneamento, pondo em 
risco as vidas das populações com prioridade ao lucro.  

Paralelamente àquele evento, acontece o Fórum Alternativo Mundial da 
Água, de 17 a 19, na Universidade de Brasília, um espaço plural, 
democrático, de resistência da sociedade civil para impedir que os 
Governos se tornem serviçais dos grupos econômicos. O Fórum 
Alternativo pretende unificar internacionalmente a luta contra a tentativa 
das grandes corporações de transformar a água em mercadoria, 
privatizando os mananciais, e também impedir a destruição das fontes 
naturais por atividades econômicas já reconhecidamente nocivas, 
como a mineração, o agronegócio e os agrotóxicos.  

O terceiro tema que abordo, Sr. Presidente, é a resistência e a 
mobilização dos brasileiros para garantir seu direito à aposentadoria. A 
reforma da Previdência será derrotada antes mesmo de entrar na pauta 
de votação.  

Temer gasta fortunas do povo em propagandas para atacar os direitos 
da população, sendo rejeitado por 95% da população. Falta com a 
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verdade, por isso, já perdeu o debate. Assim como não há rombo na 
Previdência, a proposta do Governo não diminui os privilégios. Há leis 
para combatê-los. 

Mas essa não é a vontade do Governo Temer. O que quer é ampliar o 
mercado da previdência privada, atendendo ao capital privado nacional 
e internacional. Por isso, ataca duramente os direitos vigentes dos 
trabalhadores, da classe média e dos servidores públicos.  

Machista, penaliza ainda mais as mulheres, aumentando em 7 anos a 
idade mínima para se aposentarem. Com o gatilho demográfico, o 
tempo de contribuição pode passar dos 49 anos. Ignora que as 
mulheres trabalhadoras têm dupla ou tripla jornada, por isso podem se 
aposentar 5 anos antes.  

As professoras do ensino primário terão que contribuir por 10 anos a 
mais do tempo que hoje é necessário. As trabalhadoras rurais correm o 
risco de nunca se aposentarem. As agricultoras familiares terão que 
contribuir por 180 meses - 15 anos -, em vez de recolher sobre a 
produção, como ocorre hoje. São barreiras para impedir que se 
aposentem. Assim, o que a Previdência arrecada vai bancar os 
privilégios e aumentar o lucro do mercado financeiro. 

Neste carnaval, vamos botar o bloco na rua. Vamos defender o direito 
à aposentadoria e à água como bem comum essencial à vida. Vamos 
derrotar Temer, suas maldades e sua política neoliberal. 

Para concluir, Sr. Presidente, apresento aqui ainda uma reclamação de 
outra categoria da sociedade. O Governo Temer está excluindo a 
sociedade civil das decisões do Conselho Nacional de Assistência 
Social, para, em seguida, acabar com o Conselho. A denúncia é dos 
Conselheiros, que não receberam suporte para participar da reunião 
chamada em dezembro, reunião que acontece nesses dias 6, 7 e 8. O 
Governo fere a autonomia do Conselho e contraria a recomendação do 
Tribunal de Contas de fortalecê-lo. A Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão já interpelou o Ministro Osmar Terra. 

Manifesto o meu apoio aos Conselheiros, reunidos - apesar do 
Governo - em defesa da participação legal e democrática da sociedade 
civil para deliberar, fiscalizar e implantar as políticas públicas de 
assistência social. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Eu solicito a divulgação deste meu discurso nos meios de comunicação 
desta Casa e no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Obrigado, Deputada Janete 
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Capiberibe. Com certeza, nossa equipe competente do programa A 
Voz do Brasil, da Rádio Câmara e da TV Câmara dará destaque ao 
pronunciamento de V.Exa. 
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Sumário 

Desgaste do apoio parlamentar ao Governo Michel Temer. Inexistência de 

condições para a aprovação da proposta de reforma previdenciária. 

Descontentamento do povo brasileiro com o cenário econômico. Crescimento 

do apoio popular à candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 

a Presidência da República.  

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, eu preciso 
registrar para o povo brasileiro que neste momento está sintonizado 
na TV Câmara que ontem e hoje esta Casa deveria estar lotada, 
porque o carnaval só começa no final de semana. Além disso, na outra 
semana, os Parlamentares estarão em seus Estados. 

Quero dizer percebi uma mudança no comportamento dos 
Parlamentares do PSDB, do Democratas, do PPS, do PMDB, enfim, de 
todos os partidos que até agora sustentaram este Governo desastroso 
do Presidente Michel Temer. Começa a mudar o comportamento de 
Parlamentares que tinham empolgação para defender Temer e para 
bater no Presidente Lula, na Dilma e no PT. Por que começa a mudar? 
Porque já faz bastante tempo que esse povo assumiu todo o Governo, 
tanto em Brasília quanto nos Estados. Eles estão governando! E o que 
mudou até agora? Mudou para pior. O que mudou para melhor? Nada! 

Os Parlamentares que defendem este Governo, quando viajam para o 
interior, só falam de emenda, de uma mísera emenda - o próprio nome 
já diz: é uma emenda. No entanto, nem sempre emenda. Como se faz 
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uma obra de 50 milhões de reais, de 100 milhões de reais, de 1 bilhão 
de reais só por meio de emendas?! 

Não foi isso o que aconteceu no período de Lula e de Dilma, quando 
tivemos obras como a Transposição do Rio São Francisco, o 
asfaltamento de rodovias, enfim, grandes construções. Nesse período, 
também tivemos programas fantásticos, como o Minha Casa, Minha 
Vida e o Programa Luz para Todos. Se fôssemos depender de 
emendas, nem em 100 anos isso seria feito. 

Os Deputados, então, começam a sentir a crítica lá embaixo, porque é 
lá embaixo que existe o desemprego; que as pessoas precisam de 
mais dinheiro para a saúde, para a educação, para as estradas; que as 
pessoas reclamam do preço da energia, do preço do gás de cozinha, 
do preço do petróleo. Agora não podem mais falar mal do PT, porque 
não é o Lula, não é a Dilma, não é o PT que está aumentando 
assustadoramente o preço do petróleo, da energia e do gás. 

Está claro que há um desgaste. Essa depressão da base do Governo 
que estamos notando nestes últimos 2 dias ocorre exatamente porque 
estão percebendo que foram derrotados - estão derrotados! - em uma 
de suas principais bandeiras: a reforma da Previdência. 

Duvido que depois do carnaval, no dia 19, no dia 20 ou até o final de 
fevereiro, o Governo não tenha que retirar de pauta essa proposta de 
reforma da Previdência. O Governo não tem como votá-la. A maioria 
dos Parlamentares já percebeu que, se votar, não volta. Por quê? 
Porque essa reforma vai sacrificar ainda mais o povo brasileiro, que 
sempre trabalhou tanto e que produz tanto. 

Hoje, um cidadão trabalha 8 horas e produz mais do que quem 
trabalhava algum tempo atrás, porque existem tecnologias para se 
produzir mais. E querem que o cidadão trabalhe mais tempo?!  

Hoje a maioria dos aposentados, aqueles que se aposentaram aos 60 
anos, as 65 anos, ganha um ou dois salários mínimos. Sabem para que 
serve um salário mínimo na velhice? Para comprar remédios. Mal dá 
para comprar remédios, até porque os preços subiram! Este Governo 
fechou até as farmácias básicas no Brasil inteiro. Com isso, o pobre 
aposentado que ganha um salário mínimo, às vezes, não consegue 
nem comprar os medicamentos. Muitos aposentados tomam vários 
medicamentos, inclusive alguns caríssimos! 

Este Governo sem piedade do Henrique Meirelles só vê na sua frente 
os números, os ricos mercados. É bom que os senhores entendam 
que, quando falam em mercado, estão se referindo aos ricos, que ficam 
cada vez mais ricos. Vejam a renda do Itaú, do Bradesco: em 1 ano, 
são mais de 20 bilhões de reais. Enquanto isso, o desemprego e a 
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fome estão voltando.  

Vejo Deputados do Sul reclamando do preço do leite. Antes o litro 
custava R$1,20; R$1,30; R$1,40; R$1,50; agora abaixou para R$0,80, 
porque o povo começou a tomar menos leite. O povo já começa a 
comer menos, porque precisa economizar, pois quem pagava 100 reais 
de energia vai pagar 150 reais agora. 

Lá no Pará, uma dona de casa paga 100 reais pelo botijão de gás de 
cozinha. O litro da gasolina está custando 5 reais. Eu mesmo abasteci 
o carro nesta segunda-feira, quando saí do Pará, e paguei 5 reais pelo 
litro da gasolina. O litro do diesel custa 4 reais e 40 centavos. Os 
caminhoneiros do Brasil estão desesperados, porque não podem 
aumentar o preço do frete e estão perdendo dinheiro, porque gastam 
mais a cada vez que abastecem. 

Este é o Governo que a maioria desta Casa colocou no poder, naquele 
domingo à noite, naquela votação em que Deputados se enrolavam na 
bandeira do Brasil e mandavam beijinhos para o papai, para a mamãe, 
para a vovó e para o vovô! Olhem o resultado!  

Hoje mesmo, um Deputado do Democratas do Rio Grande do Sul, 
aquele que chorou porque o nome dele estava envolvido na lista da 
JBS - chegou a pedir desculpas chorando lágrimas de crocodilo -, veio 
aqui bater no Lula e no PT. Mas qual é o partido que tem maior 
popularidade? Qual é o partido preferido no Brasil dentre as pessoas 
que têm preferência partidária? O PT, com quase 20%! Onde estão o 
PMDB e o PSDB? Os dois juntos não chegam a 6%. 

Vejam as pesquisas para Presidente! O Presidente Lula já bate a casa 
dos 60%. Depois daquela votação do Judiciário, em Porto Alegre, Lula 
cresce ainda mais nas pesquisas.  

Não adianta fazer discurso falso ou usar o nome de Deus. Há 
Deputados que se dizem religiosos, da Igreja, mas aqui se comportam 
de forma totalmente diferente. Afinal, ajudaram a derrubar um Governo 
legítimo, democrático. 

Muitos votaram, por duas vezes, para manter o Michel Temer, mas 
falam de combate à corrupção! Deputado que não teve coragem de 
permitir que o Judiciário, pelo menos, julgasse Michel Temer não tem 
moral para falar de corrupção neste plenário ou em qualquer lugar do 
Brasil.  

Não adianta falar em nome de Deus, da Bíblia, e votar favoravelmente 
a medidas como aquela que limita gastos por 20 anos, que tira dinheiro 
da educação, da saúde, das estradas, da segurança pública. 
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Fazem aqui o discurso de que a segurança pública está um caos; de 
que criminosos estão roubando, estão matando; de que o PCC e não 
sei mais quem está tomando conta de tudo; mas esquecem que 
cortaram recursos de áreas estratégicas. É papel do Estado brasileiro 
viabilizar recursos para a saúde, a educação e a segurança pública. O 
povo paga imposto para isso! 

O Michel Temer e o Henrique Meirelles estão mandando no nosso 
dinheiro, no dinheiro dos brasileiros, além de venderem o Brasil a preço 
de nada, como no caso da ELETROBRAS. Mas são os Deputados e os 
Senadores que têm que responder essas interrogações nos seus 
Estados.  

Portanto, estão derrotados os que pensaram que iam enganar o povo 
gastando milhões em propagandas falsas, inclusive com o poder da 
Rede Globo, que vestiu a camisa da reforma da Previdência. 

Depois do carnaval, as centrais sindicais e os movimentos sociais vão 
para a rua. Greve geral! Quero ver o Deputado que terá coragem de 
registrar sua digital a favor dessa criminosa reforma da Previdência 
proposta pela equipe ilegítima de Michel Temer.  

Sra. Presidenta, peço a divulgação do meu pronunciamento no 
programa A Voz do Brasil. 

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Esta Presidência determina que 
seja dada ampla divulgação, no programa A Voz do Brasil e nos órgãos 
de comunicação desta Casa, ao brilhante pronunciamento do 
Deputado Zé Geraldo. 
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O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sra. Presidenta, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, distinto 
público que nos acompanha de todo o Brasil, venho a esta tribuna para 
falar sobre essa coletiva de imprensa que aconteceu hoje, composta 
por representantes do Governo ilegítimo de Michel Temer, para tratar 
de uma nova versão da chamada reforma da Previdência. 

Hoje foi apresentada mais uma versão da reforma e foi anunciado que 
o Governo pretende, no dia 19 de fevereiro, pautar esse tema para, na 
sua vontade, aprovar, neste plenário, aquilo que nós chamamos não de 
reforma, mas de destruição da previdência pública no Brasil. 

Muitas pessoas poderiam se perguntar por que um Governo com 97% 
de rejeição insiste tanto em votar um tema como esse, um tema que o 
conjunto da população brasileira odeia. Por uma razão muito simples: 
aqueles segmentos, aqueles setores que financiaram o golpe gastaram 
muito dinheiro. Esse golpe custou caro. Aqueles que buscaram as 
condições de afastamento da Presidenta Dilma prometeram que aquele 
dinheiro gasto seria investimento. Então, determinados setores cobram 
da base do Governo e do Governo: "Nós gastamos, nós pagamos. 
Vocês têm que nos entregar aquilo que prometeram" - destruir a 
Previdência para que os bancos possam ganhar ainda mais. 

O Governo conseguiu hoje apresentar uma proposta e anuncia que 
pretende buscar os votos necessários para aprovar, aqui no plenário, 
essa ideia. 

Eu quero dizer às senhoras e aos senhores que nós do Partido dos 
Trabalhadores estamos aqui para reafirmar a nossa posição. Nós 
vamos votar contra, vamos trabalhar contra, vamos denunciar quem 
votar a favor, vamos mobilizar a sociedade com o auxílio das 
entidades, não só porque este Governo é ilegítimo e criminoso, mas 
também porque essa proposta terrível é contra os trabalhadores e as 
trabalhadoras deste País. 

Este é um Governo covarde, porque sequer se dispõe a tratar dos 
grandes problemas da Previdência. Eles têm medo de falar em 
sonegação, têm medo de falar dos grandes devedores, não falam nos 
supersalários, não falam nos penduricalhos e distorções que permitem 
que no serviço público, especialmente no Poder Judiciário e no 
Tribunal de Contas, volta e meia apareçam contracheques de 500 mil, 
400 mil, 200 mil reais. Isso eles não falam. Assim como não falam 
daquelas senhoras que já casaram três ou quatro vezes a fim de 
acumular pensões bilionárias. Não há previsão de que o Governo 
queira mexer em nenhum desses privilégios.  

E o que o Governo quer? O Governo quer transferir a conta da 
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Previdência, mais uma vez, para aqueles que mais precisam, para o 
trabalhador e a trabalhadora de menor poder aquisitivo - e é com o 
senhor e com a senhora que eu quero falar. 

Vou dar dois exemplos de como essa proposta do Governo é cruel. 
Deputada Erika Kokay, Deputado Zé Geraldo, vamos pegar o exemplo 
de uma mulher que tenha 18 anos e entre no mercado de trabalho para 
trabalhar no comércio. Quando essa pessoa vai se aposentar? Após 40 
anos de contribuição, ela vai ter 58 anos de idade - ainda não é a idade 
mínima. Pela proposta do Governo, a idade mínima é 62 anos. Então, 
ela vai ter que contribuir por 44 anos. No entanto, a proposta do 
Governo prevê um gatilho, que diz o seguinte: cada vez que o IBGE 
observar o aumento da expectativa de vida da população brasileira, 
aumenta também a idade mínima. Nos últimos anos, a cada 10 anos, 
essa expectativa aumentou em 1 ano, ou seja, em 40 anos, a idade 
mínima vai aumentar 4 anos.  

Então, quando ela chegar à idade de se aposentar, a idade mínima não 
será 62 anos, será 66 anos. Ela trabalhou por 40 anos e chegou aos 58 
anos de idade; trabalhou mais 4 anos e chegou a 62 anos de idade; 
mas a idade mínima foi para 66 anos. 

Portanto, essa comerciária terá que ter 48 anos de contribuição na 
carteira para se aposentar com o salário integral, por exemplo, de um 
salário mínimo e meio. Alguém conhece, no Brasil, uma pessoa que 
tenha 48 anos de carteira assinada? 

Imaginem, senhoras e senhores, se essa senhora do meu exemplo, 
depois de ter trabalhado 40 anos, com 58 anos de idade, perde o 
emprego. Os senhores acreditam que uma pessoa com 58 anos terá 
condição de retornar ao mercado de trabalho numa economia como 
esta que nós estamos vivendo hoje, extremamente precarizada, 
terceirizada? Essa senhora nunca vai se aposentar! Jamais vai se 
aposentar! 

Vejam como este Governo é covarde! Vamos pegar o exemplo de uma 
mulher de classe média alta, que teve a chance de continuar 
estudando, de cursar uma universidade privada. Se ela entrar no 
mercado de trabalho com 26 anos - a outra entrou com 18 anos -, após 
40 anos de contribuição, ela terá 66 anos e poderá se aposentar.  

Portanto, a trabalhadora do primeiro exemplo vai trabalhar 8 anos a 
mais do que a do segundo exemplo, que é a que tem dinheiro. A mais 
pobre vai trabalhar 8 anos a mais - isso se conseguir, durante 48 anos, 
porque a média contará por todos os anos de contribuição, nunca ter 
ficado desempregada. 

Agora vamos pegar o exemplo de um homem trabalhador da 
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construção civil que entrou no mercado de trabalho com 18 anos e 
trabalhou por 40 anos, sem nunca ser despedido, sem nunca ficar sem 
carteira assinada. Ele tem 58 anos. Para 65 anos, ainda faltam 7 anos. 
Ele vai ter 47 anos de contribuição. Mas, quando ele chegar aos 65 
anos, a idade mínima não vai ser mais 65 anos, vai ser 69 anos. Então, 
ele tem que ter mais 4 anos de contribuição, ou seja, 51 anos de 
contribuição no total, Deputado Zé Geraldo. 

Senhoras e senhores, alguém conhece, no Brasil, um trabalhador da 
construção civil; ou um operário que trabalhe numa fábrica, numa 
metalúrgica; ou um servidor que trabalhe na limpeza urbana; ou um 
cobrador de ônibus que tenha 51 anos de carteira assinada? 

Imaginem, senhores e senhoras, a situação dessa pessoa se, com 65 
anos, tiver que achar um emprego, porque não pode deixar de 
contribuir! Deputado Paulão, isso não existe! Essa pessoa nunca vai se 
aposentar! 

Mas o Governo é covarde. Imaginem um jovem rico que estudou numa 
universidade privada, depois foi para a Europa passar 3 ou 4 anos, 
voltou para o mercado de trabalho e começou a trabalhar com 30 anos. 
Se ele tiver 40 anos de contribuições, com 70 anos ele está 
aposentado. 

Portanto, o operário vai trabalhar 51 anos; o outro vai trabalhar 40 
anos. Aquele que mais precisa e que entra antes no mercado de 
trabalho vai trabalhar pelo menos 11 anos a mais do que aquele que 
tem dinheiro. 

É uma proposta que aprofunda a desigualdade. É uma proposta que 
faz com que esse sistema, que é injusto e perverso, se torne ainda 
mais injusto e perverso. 

Senhores e senhoras, os dados do IBGE apontam que, em média, um 
trabalhador ou uma trabalhadora brasileira tem 50% do período de vida 
útil de trabalho com carteira assinada. Então, hoje, no Brasil, uma 
pessoa que está há 30 anos no mercado de trabalho tem 15 anos de 
carteira assinada. 

Essas pessoas, esses exemplos que estou apresentando não existem. 
Portanto, essa proposta jamais será viável para a aposentadoria de 
qualquer pessoa. 

O que está por trás disso, então? Está por trás a ideia de as pessoas 
desistirem de contribuir para a Previdência, quererem trabalhar como 
terceirizadas, como pessoas jurídicas, e criarem planos de previdência 
privada nos bancos. É assim que funciona nos Estados Unidos. Este é 
o grande mercado da previdência. É isso que o Bradesco quer! É isso 
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que o Itaú quer! Foi isso que o Temer prometeu. Foi isso que o Sergio 
Moro e a Lava-Jato conseguiram para o nosso País. 

Portanto, senhores e senhoras, essa proposta é extremamente 
prejudicial ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso 
País. Nós precisamos de uma ampla mobilização e de esclarecimento 
contra essas propostas mentirosas. 

Não adianta o Governo ir ao Programa do Ratinho, ir ao Domingão do 
Faustão, ir aonde for. Nós é que temos de conversar com as pessoas. 
Temos que aproveitar o carnaval para fazer uma mobilização. Temos 
que chegar aqui no dia 19 e criar uma grande corrente de mobilização, 
para derrotarmos definitivamente essa proposta, que representa o 
maior retrocesso. 

As conquistas da época do Presidente Getúlio Vargas - a legislação 
trabalhista, a legislação previdenciária - estão sendo rasgadas e 
colocadas no lixo. Isso é fruto do golpe de um Governo ilegítimo, que, a 
custo do suor, do sangue, da vida da classe trabalhadora, coloca o 
nosso Brasil de joelhos para os interesses internacionais. 

Agora, depois de mudar a legislação trabalhista, este Governo quer 
tirar do povo brasileiro a possibilidade de sonhar com o dia da 
aposentadoria. É por isso que o PT reafirma: somos contra, vamos 
trabalhar contra e vamos derrotar este Governo corrupto, enterrando 
definitivamente essa proposta de destruição da previdência pública no 
Brasil. 

Muito obrigado, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Obrigada. 

Parabéns, Deputado Paulo Pimenta, pelo brilhantismo do 
pronunciamento! 
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DEPUTADOS DISCURSO 
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encaminhada ao Congresso Nacional pelo Governo Michel Temer. Defesa de 

rejeição da matéria pela Casa. 

 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, telespectadores 
da TV Câmara e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu 
venho à tribuna para tratar de quatro temas: legalização dos jogos no 
Brasil; Estatuto do Desarmamento; tabela do Imposto de Renda 
Pessoa Física; e reforma da Previdência Social. 

Primeiro, falarei sobre a legalização dos jogos de bicho, de bingo, de 
cassinos, enfim, sobre o marco regulatório dos jogos, a sua 
legalização.  

Eu participei da Comissão Especial que tratou desse assunto, que 
tratou desse tema. Pois bem. Lá nós debatemos vários projetos, três 
deles inclusive de minha autoria. Primeiro, debatemos o projeto que 
legaliza o jogo do bicho, o mais antigo jogo popular jogado no Brasil, 
desde o Brasil Colônia, que todo o País joga. Em todos os Estados, em 
todos os Municípios, em todas as localidades, há o bicheiro, o 
apontador, enfim, a banca, toda a estrutura informal, que não gera 
imposto, que não tem controle, que não tem fiscalização, mas que 
existe na base da confiança do cidadão, da cidadania. E vai bem, muito 
bem. Só que, em não estando legalizado, regrado, regulamentado, ele 
pode ser desvirtuado. Por isso eu quero a legalização do jogo do bicho 
e apresentei esse projeto. Legalizado, sobre o jogo do bicho incidirá o 
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e os recursos 
arrecadados vão para o Município. No Município, vão para a saúde e 
para a educação. De sorte que o bicheiro vira um empresário, um 
empreendedor que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai 
melhorar a qualidade de vida na sua cidade. 

A mesma coisa ocorre com o jogo do bingo. Nós queremos a sua 
legalização. Não adianta tapar o sol com peneira. O Brasil joga bingo. 
Estão aí os bingos clandestinos, em muitos lugares. Eu só não dou o 
endereço daqui para não criar mais constrangimentos. Mas cada um 
sabe. 
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Aliás, é bom que as autoridades tenham essa compreensão, o mínimo 
de racionalidade, porque o jogo ilegal existe. O que nós queremos é 
legalizar o jogo do bingo, dar-lhe transparência, fiscalização, controle 
da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal, da 
polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do cidadão, da 
cidadania. Qual é o problema? Parece que fazem questão de que o 
jogo seja clandestino para alimentar outras coisas. Parem com isso. 
Vamos despertar, vamos acordar. 

O mesmo ocorre com os cassinos. Não há nenhum problema em 
legalizá-los. O mundo inteiro tem cassinos. Qual é o problema no 
Brasil? Nenhum. Vamos legalizar, fiscalizar, para gerar emprego, para 
gerar renda, para gerar impostos, enfim, para que haja o controle do 
Estado, o controle das forças do Estado. Isso é fundamental para o 
País. 

Então, eu defendo a legalização dos jogos e peço ao Presidente que 
coloque em votação o parecer apresentado ao conjunto de projetos 
que a Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil 
aprovou e está na Mesa para ser votado. 

O segundo tema deste pronunciamento, Sra. Presidente, é o Estatuto 
do Desarmamento, que foi aprovado mediante um referendo. A 
população foi consultada e disse "não" ao Estatuto. No entanto, esta 
Casa sentou em cima e nunca disse nada sobre o que o povo disse. 
Silenciou, calou, não ouviu a voz das ruas, não respeitou o resultado 
do referendo. 

Há projetos de lei de autoria de vários Deputados, inclusive de minha 
autoria e de autoria do Deputado Rogério Peninha Mendonça, que está 
na linha de frente. É preciso que seja votada a revisão do Estatuto do 
Desarmamento, para que o cidadão tenha o direito de ter o direito de 
ter uma arma de fogo legal, controlada. 

O cidadão de bem, para ter uma arma de fogo, tem que ter habilidades, 
aptidões, treino. Só obtém a carteira de motorista quem sabe dirigir. E, 
para provar que sabe dirigir, tem que fazer testes. A mesma coisa se 
faria para obter uma arma, com controle, com controle rígido, rigoroso.  

Que o cidadão possa ter arma em casa, na sua residência, na sua 
propriedade. Arma é para quem quer, não é para todo mundo. Arma é 
para quem quer, para quem se prepara, para quem se habilita, para 
quem faz os testes, enfim, para quem preenche uma série de 
requisitos. 

No interior, o colono, o agricultor, o lavoureiro têm que ter o direito de 
ter uma espingarda, nem que seja para dar tiro para cima para 
espantar os meliantes que andam se apropriando de animais, de bens, 
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de propriedades que estão em localidades isoladas, onde não adianta 
chamar a polícia, que não vem. Aliás, nem tem como chamar. Se 
chama, ela não tem nem como ir até o local.  

Então, é preciso darmos esse direito ao cidadão, de forma regrada, de 
forma controlada. É bem diferente da situação do bandido. O bandido 
que anda com arma não tem nome, não tem endereço, não tem lenço, 
não tem documento. O cidadão tem nome, endereço, telefone, RG, 
CPF. Todos sabem onde ele mora, o que ele faz. É preciso mostrar a 
sua identificação para ter acesso a uma arma, diferentemente do porte. 
O porte é outra coisa, o porte é uma coisa muito restrita, muito rígida - 
eu diria muito própria dos profissionais de segurança. Mas o direito do 
cidadão de ter uma arma, de ser proprietário de uma arma, não para 
portar, mas para tê-la na sua propriedade, na sua residência, é o 
mínimo que o Brasil precisa fazer para melhorar um pouco a segurança 
no nosso País, nas propriedades, para inibir o bandido de avançar, 
como está avançando, nas propriedades, nas casas. 

Na minha casa, a logística me favorece. Se eu estiver armado na rua, 
posso ser vítima do bandido, que está mais preparado, que é mais 
agressivo. Agora, em casa, se o bandido invadir a minha casa, porque 
sei onde a arma está, posso interagir, posso reagir, posso espantá-lo. 
Na minha casa, se faltar luz, eu acho um palito de fósforo no escuro e 
acendo uma vela, porque a logística me favorece. 

Então, para o cidadão que mora numa propriedade, numa residência, 
numa casa lá do interior nós temos que dar essa segurança, essa 
garantia, essa proteção, essa liberdade, essa autoridade de ter uma 
arma devidamente controlada, legalizada, registrada, enfim, 
devidamente documentada. 

O outro item da minha manifestação, Sra. Presidente, é a tabela do 
Imposto de Renda Pessoa Física. Projeto de lei de minha autoria, que 
tramita nesta Casa e já fez vários aniversários, deseja, quer, pede, 
exige, determina que o Governo corrija a tabela do Imposto de Renda, 
que o Governo faça o ajuste, a correção, a atualização dessa tabela. 
Ela está defasada. Nos últimos 20 anos, a defasagem chegou a algo 
em torno de 90%. Desde o Governo de Fernando Henrique Cardoso, 
do Governo de Lula, do Governo de Dilma Rousseff e no Governo de 
Michel Temer, o Imposto de Renda é cada vez maior.  

Não é que o Governo aumente a alíquota do imposto. Na verdade, ele 
aumenta o número de contribuintes obrigados a pagar o Imposto, à 
medida que diminui o valor inicial para a incidência do tributo. 

Pasmem, Sras. e Srs. Deputados: hoje, o cidadão que ganha dois 
salários mínimos ou mil, oitocentos e poucos reais, mil e novecentos 
reais, já está na mira do leão. O leão já está mirando aquele que ganha 
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dois salários mínimos! E, se o cidadão ganhar um pouquinho mais, as 
garras do leão vão pegá-lo. Isso é razoável? Isso é aceitável?  

Quem paga Imposto de Renda? Exatamente quem tem baixa renda, 
todo assalariado que tem carteira assinada. O servidor público não tem 
como escapar, o leão o encurrala. Quem está na jaula é o trabalhador. 
O leão está solto, cuidando dos trabalhadores que estão dentro da 
jaula, enjaulados na jaula do Imposto de Renda. Nós somos vítimas 
disso. Quando digo "nós", falo de todos os brasileiros.  

Quem ganha mais, tudo bem, pode pagar, mas quem ganha menos vai 
pagar cada vez mais, porque a tabela do Imposto de Renda fica cada 
vez mais defasada, e é cada vez menor o valor da renda inicial sobre a 
qual se pretende que incida o Imposto de Renda. Que renda é essa? 
Alguém que ganha 2 mil reais vai pagar impostos? Não é aceitável, não 
é razoável. 

Nós temos que brigar, nós temos que pelear. O Governo está nos 
usurpando, porque a lei não permite isso, a lei não autoriza. O Governo 
usa um subterfúgio, um desvio na concepção e na compreensão da lei 
para, exatamente através da não atualização da tabela do Imposto de 
Renda, fazer ali uma armação, uma patranha, uma chicana. Quer 
exatamente engabelar o povo e que cada vez mais gente pague mais 
Imposto de Renda, e mais Imposto de Renda, e mais Imposto de 
Renda. O dinheiro arrecadado, sinceramente, eu não sei por onde 
anda. Pagamos cada vez mais o tributo, e os benefícios são cada vez 
menores. 

Essa é a minha indignação, o meu protesto, a minha manifestação 
veemente ao Presidente da Câmara dos Deputados. Nós Deputados 
temos que criar vergonha na cara, temos que criar vergonha na cara e 
votar um projeto de lei que no mínimo corrija um pouco a tabela do 
Imposto de Renda - se não em 90%, que corrija em 10%, em 15%, 
acima da inflação -, para que, com o tempo, possamos recuperar as 
perdas. Já, já vamos chegar a uma perda de 100% na tabela do 
Imposto de Renda, o que não é aceitável, o que não é razoável, o que 
é ruim para o trabalhador que tem a carteira assinada, para o 
trabalhador que recebe salário, para o servidor público, porque esses 
não têm como negar, não têm como sonegar, são cobrados direto na 
fonte.  

Eu não quero que soneguem, não quero que se neguem a pagar. 
Quero que seja pago o que é devido. Mas o que é devido deve ser 
justo. E o Imposto de Renda, da forma como está, não é justo. Não é 
justo para o servidor, para o trabalhador, para o empregado, para 
aquele que tem a carteira assinada. Não é correto.  

O grande capital não é taxado, os bancos não pagam Imposto de 
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Renda, as grandes redes não pagam Imposto de Renda. Quem paga 
Imposto de Renda neste País chama-se "pessoa física". 

Você, cidadão, é que paga o Imposto de Renda. A cidadania, as 
mulheres, os homens, os trabalhadores, os empregados são vítimas do 
Imposto de Renda. 

Nós temos que lançar daqui o nosso protesto. Eu não posso me calar. 
Uso a tribuna da Câmara, o mandato que o povo gaúcho me confiou, 
para fazer este protesto veemente. Milhões e milhões de trabalhadores 
deste País - só trabalhadores - pagam Imposto de Renda em valores 
exacerbados, exagerados, muito acima da sua capacidade de pagar. O 
Governo se locupleta, o Governo avança sobre o salário dos 
trabalhadores e dos servidores do nosso País. Esse é o meu protesto. 

Para finalizar, Sra. Presidente, vou abordar o quarto item do meu 
pronunciamento, que é a reforma da Previdência. 

Está chegando o dia, está chegando a hora em que nós vamos poder 
dizer um "não" rotundo, um "não" veemente a essa proposta de 
reforma que foi enviada pelo Governo. 

Quero deixar bem claro que eu não sou contra uma revisão das regras 
para a aposentadoria em nosso País. Mas que não sejam essas que 
estão aí. Essas, não.  

O Governo apresentou a proposta, que foi derrotada no debate público. 
Não houve votação porque o próprio Governo e sua base não 
resistiram ao bolaço que tomaram, Rio Grande afora, Brasil adentro, na 
FETAG - Federação dos Trabalhadores na Agricultura, na FETRAF-
SUL - Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região 
Sul, na CUT - Central Única dos Trabalhadores, nos sindicatos. Em 
todas as organizações de trabalho, todo mundo reagiu, e o Governo 
teve que recuar. Recuou e fez uma segunda proposta, uma segunda 
proposta maledicente, ruim, má, malfeita, mal-elaborada, maldita, que 
ele diz que é boa. Ora! A propaganda que faz na televisão é enganosa, 
mentirosa, falsa. Aliás, o que há de verdadeiro na propaganda do 
Governo feita na televisão, a altos custos, a duras penas, paga com o 
dinheiro do aposentado, do aposentando, do futuro aposentado, do 
contribuinte? O que há ali de verdade é aquilo que parece com uma 
nota de 3 reais: não existe. Nada do que fala na televisão está escrito 
no projeto. Ou seja, é mentiroso e falacioso.  

O Governo continua prejudicando a agricultora e o agricultor, as 
pessoas com deficiência, a viúva e o viúvo, o idoso e pobre, a 
professora e o professor, o policial civil, os trabalhadores, os pequenos, 
os pobres, os que recebem salário mínimo, os que recebem valores 
pequenos. Em relação aos grandes, aos que recebem 20 mil, 30 mil, 
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40 mil, nesses o Governo não toca. Esses ele esquece.  

Aliás, reparem bem, senhoras e senhores, o Governo não quer que a 
viúva ou o viúvo acumulem pensão e aposentadoria, ou seja, a pensão 
do falecido ou daquela que faleceu e a aposentadoria que recebe. Por 
exemplo, um casal aposentado: quando um vem a falecer, o outro 
herda a aposentadoria. O Governo quer que esse que faleceu leve a 
aposentadoria para o cemitério. E fica lá dizendo: "Vem para cá, meu 
bem, vem para cá também". É uma coisa macabra. 

Pois vejam o paradoxo: enquanto, em caso de morte, a viúva ou o 
viúvo não pode acumular dois benefícios, um casal de juízes, vivo, os 
dois recebem auxílio-moradia, que chega a quase 10 mil reais. É 
razoável? É aceitável? Dá para compreender isso? Não sem a minha 
crítica, não sem os meus apontamentos.  

Nós defendemos a viúva e o viúvo, os mais fracos e os pequenos. 
Esse é o nosso compromisso. O Governo que vá cobrar dos bancos, 
da JBS, da Friboi, da "carne azeda", das grandes empresas, dos 
clubes de futebol. O Governo que cobre dos grandes e deixe os 
pequenos.  

Pare com isso! Pare com essa reforma! Deixe-a para o próximo 
Governo, que será eleito legitimamente. O debate será feito durante o 
período eleitoral, e nós vamos construir um projeto que seja bom para 
o Brasil, que seja bom para os brasileiros, que seja razoável, que seja 
algo decente, que seja algo equilibrado.  

Eu sou funcionário do Banco do Brasil, que tem a PREVI, a previdência 
complementar que funciona, e bem. Esse é o modelo que pode ser 
implementado no Brasil.  

Nós temos coisas boas a sugerir. Mas essa proposta do Governo 
Temer não tem meu apoio, não tem meu voto, tem as minhas críticas e 
tem o meu repúdio.  

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Obrigada, Deputado Pompeo de 
Mattos. 
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas dar como lido este 
pronunciamento, em que falo sobre a atual situação econômica do País 
e a política assertiva concernente às reformas necessárias, como é o 
caso da reforma da Previdência. Nós vamos ter pela frente duas 
reformas importantes, a reforma tributária e a reforma política. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, até o início dos anos 90, 
"inflação" era uma palavra mais presente na vida do brasileiro, 
principalmente antes do Plano Real. Somente depois da criação da 
atual moeda brasileira, o País pôde viver momentos de mais calmaria 
em relação aos preços. 

Antes do real, a vida das famílias tinha uma forte imprevisibilidade. Não 
era possível fazer planos de longo prazo porque era impossível saber 
quanto um carro, um saco de arroz ou um outro bem de consumo 
custariam no dia seguinte. 

Quando um trabalhador recebia o salário, corria para o supermercado 
para fazer as compras do mês. O dinheiro perdia valor constantemente. 
Era preciso trocá-lo ou deixá-lo aplicado em investimentos para não 
ficar no prejuízo. 

As empresas evitavam ter dinheiro em caixa e tinham receio de aplicar 
os recursos. Todo valor que entrava era convertido em mais insumos, 
caminhões, qualquer outro bem. Sem essa capacidade de prever os 
preços no futuro, o País não tinha como construir uma poupança para 
financiar obras de infraestrutura ou fazer qualquer outro investimento 
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que pudesse aumentar a capacidade produtiva da economia. 

Atualmente, a inflação está no menor nível em décadas. Em julho, o 
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo variou 0,24%. 
Com esse desempenho, o índice acumulado em 12 meses ficou em 
2,71%, o menor nível desde fevereiro de 1999. 

Com a queda da inflação, abre-se um caminho para a queda dos juros 
básicos (taxa SELIC), o que significa crédito mais barato para as 
famílias e para as empresas. Ou seja, o País tem mais condições de 
aumentar o nível de consumo, de investimentos e de gerar emprego. 

Estamos vivenciando o resultado das políticas adotadas pelo Governo 
do Brasil e isso mostra que o País está no caminho certo! 

Era isso, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
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Contrariedade à proposta de reforma da Previdência Social. Inconformismo 

com a condenação do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Repúdio à 

proibição pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, de 

realização de reuniões pelo Conselho Nacional de Assistência Social. 

Necessidade de debate do abuso de autoridade. Descaso do Governo do 

Distrito Federal com a política de Saúde Mental.  

 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, nós estamos vivenciando um governo que entrega o Brasil 
e está absolutamente curvado à lógica do mercado. Isso me lembra 
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muito as tragédias gregas: quando os deuses se enfureciam, as 
pessoas eram dadas em sacrifício para acalmá-los. É isso que estamos 
vivenciando com o deus-mercado. 

O Governo não tem como aprovar a reforma da Previdência porque o 
povo brasileiro sabe fazer conta. Ninguém vai trabalhar só 40 anos - 40 
anos é o tempo que se teria de trabalhar para conseguir sair com 100% 
da média do que se trabalhou. 

Vejamos o exemplo de um menino que entra no mercado trabalho com 
18 anos e trabalha 40 anos - somando-se, são 58 anos. Ele só poderá 
se aposentar aos 65 anos. Portanto, ele não vai trabalhar apenas 40 
anos. Ele vai trabalhar 47 anos. 

Como há uma condicionalidade, um gatilho, todas as vezes que subir a 
expectativa de vida, também subirá a idade mínima para poder se 
aposentar. O trabalhador vai trabalhar, de verdade, 50 ou 60 anos, sei 
lá! As pessoas vão ter que trabalhar de forma incessante, até morrer, 
sem o direito de se aposentar. 

Quando se fala em expectativa de vida, ela não é linear: ela tem 
variáveis. A pessoa que recebe assistência à saúde, que tem boa 
alimentação, boa habitabilidade e saneamento, esta pessoa tende a ter 
uma expectativa de vida maior do que a de quem não tem essas 
coisas. A pessoa que trabalha ao conforto de ar-condicionado e dos 
tapetes de gabinetes não sofre o mesmo nível de penosidade que sofre 
o trabalhador braçal!  

Nós temos, portanto, diferenças! Estas diferenças serão transformadas 
em desigualdades, diante desta lógica que está em curso.  

O Governo, a ferro e fogo, quer agradar ao dito mercado, que está 
saqueando o Brasil. O mercado é financeirizado! É o mercado que está 
dominando o Brasil! 

Nós temos um Ministro da Fazenda que é o segundo maior acionista: 
chefe do banco Itaú. Nós temos no Banco Central um ex-economista 
chefe do banco Itaú!  

É nítida a opção do Judiciário por uma partidarização que não pode 
fazer parte da lógica republicana e do Estado Democrático de Direito. 
Como eu posso permitir que o Presidente do TSE diga que a 
candidatura de Lula é irregistrável. Isso não cabe a ele. Qualquer 
pessoa pode registrar a candidatura. Se ela não estiver dentro do que 
preveem os princípios ou as normas, há que se ter a oportunidade de 
tentar impugnar, de ter a defesa. É isso que prega o Estado 
Democrático de Direito. 
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No entanto, Lula foi condenado por causa de um apartamento que não 
pertence a ele, por um ato de corrupção passiva, um ato de ofício 
indeterminado! Condenou-se Lula por meio de dezenas de delações, 
apontando que ele não tinha qualquer tipo de envolvimento! 

Agora eu me digo: o tríplex que foi dado em garantia pela OAS por uma 
dívida própria, que, portanto, comprovadamente, não é de Lula, 
provocou a condenação de Lula! E o apartamento de luxo de Fernando 
Henrique Cardoso em Paris sobre o qual nunca falaram nada? E sobre 
o pagamento da mesada para uma relação ex-conjugal de Fernando 
Henrique Cardoso por uma empresa que prestava serviços para o seu 
Governo? Nunca falaram nada! 

E os áudios que apontam os milhões de Aécio? E as malas que fazem 
parte do Governo Temer? São esquecidos. Perseguem Lula! Querem 
calar Lula! Querem impedir uma eleição democrática, porque eles 
sabem que não ganham estas eleições. 

O povo brasileiro, que em 1974, durante a ditadura militar, foi às urnas 
e votou contra os candidatos do regime militar, hoje diz que não quer 
este Governo, esta lógica e este programa que retiram direitos, que 
querem acabar com nossa aposentadoria, que penalizam os mais 
pobres e são extremamente autoritários e antidemocráticos. 

Vejam o que aconteceu no Conselho Nacional de Assistência Social! 
Este Conselho já realizou mais de 200 reuniões, e nunca aconteceu o 
que aconteceu agora com o Ministro Osmar Terra. Ele quis impedir a 
realização da reunião convocada, não financiando passagens e diárias, 
tentando impedir a reunião do Conselho Nacional, um instrumento 
democrático de pacto do Estado com a sociedade civil para o controle 
social. 

A sociedade civil é fundamental para o controle social e a elaboração 
de políticas, para que tenhamos o rompimento da lógica de que direito 
é favor. Direito não é favor! Nós não estamos nas casas-grandes e 
senzalas! Aliás, as casas-grandes e senzalas se mostram mais a cada 
dia, desnudam-se mais, ficam mais à vontade, perdem a modéstia 
neste Governo golpista e neste País em que a democracia está no 
Pelourinho. 

Ministro Osmar Terra, nós estamos aqui dizendo que vamos apresentar 
um requerimento para convocá-lo, para que diga se acha que um 
Conselho que é fundamental para o controle social e a elaboração 
democrática das políticas públicas é um departamento a seu serviço. 
Não é, Ministro! 

O Conselho é autônomo. Isso está na nossa legislação, na 
Constituição, que consiste de um pacto democrático tecido com os fios 
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da dignidade humana, princípio fundante da nossa Constituição, que 
está sendo dilacerado pelo golpismo. 

Sr. Presidente, não podemos admitir que um Ministro tente impedir a 
realização de uma reunião do Conselho Nacional de Assistência Social 
e tente calar a sociedade civil. O Conselho não se calou e realizou a 
reunião. 

Meus parabéns ao Presidente do Conselho, indicado pelo Governo, 
que manteve a reunião, porque entende que da democracia nós 
cuidamos. A lei é para ser cumprida, não é para ser rasgada, para 
condenar Luiz Inácio Lula da Silva. A lei não é para estar adequada às 
concepções e às opções partidárias que estão tomando conta do 
Poder Judiciário neste momento. 

Neste sentido, esta Casa tem que discutir o abuso de autoridade. O 
Juiz Sergio Moro pode ter uma casa a três quilômetros de onde 
trabalha e receber auxílio-moradia. Ao mesmo tempo, ele pode ter uma 
casa declarada de forma subfaturada, bem abaixo do preço que ela 
vale. Ele pode! Além disso, ele pode, do alto da sua arrogância, tentar 
condenar ou condenar Luiz Inácio Lula da Silva sem nenhuma prova. 

Quero, por fim, dizer que esta falta de democracia ocorre também no 
Distrito Federal. O atual Governo está ameaçando a política da Saúde 
Mental no Distrito Federal, que só pode ser construída pela lógica da 
reforma psiquiátrica, escutando-se as pessoas. 

Por tudo isso, espero que neste carnaval tenhamos um banho de 
democracia. 
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global apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

a reforma da Previdência Social. 

 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, estimado 
povo brasileiro, quero saudar todos e reiterar aqui que já fiz uma 
manifestação sobre o tema da reforma da Previdência, dizendo que era 
hora de votar e tirar essa espada que está sobre a cabeça dos 
brasileiros e das brasileiras que trabalham desde cedo. Precisamos 
resolver de uma vez por todas essa questão da reforma da Previdência 
prevista na Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

Quero lembrar aqui que lutar ainda vale a pena, porque, quando eu 
olho o conteúdo dessa quinta versão da PEC 287, apresentada hoje, e 
o comparo com o que veio na primeira versão, não tenho dúvida 
nenhuma de que nós avançamos muito.  

Todos aqui sabem que eu sou trabalhador rural, da agricultura familiar, 
e que essa nossa categoria esparramada pelo Brasil inteiro estava na 
mira de tiro dessa reforma. Na primeira versão, queriam elevar a 
aposentadoria do homem e da mulher que trabalham no campo, na 
agricultura e na pecuária, para 65 anos de idade. 

Na quinta versão que chegou hoje, o homem do campo poderá se 
aposentar com 60 anos de idade, e a mulher, com 55 anos, ou seja, 
respeita-se aquilo que foi estabelecido pelo Constituinte de 1988. 

Com o assalariado do meio rural será da mesma forma. Na proposta 
anterior, ele também estava sendo penalizado, mas agora se faz essa 
correção, estabelecendo-se a idade de 60 anos para o homem e 55 
anos para a mulher, afinal de contas, o assalariado e o agricultor 
familiar estão ambos expostos ao sol, ao tempo, ao clima e às 
intempéries. E se mantém a contribuição sobre a venda da produção 
rural, não mais aquelas 180 contribuições mensais. 

Diante disso, Sr. Presidente, eu quero ler aqui o art. 201, § 7º, II, 
contido nessa quinta versão da PEC 287, apresentada hoje: 

II - ao trabalhador rural e aos que exerçam suas atividades em regime 
de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal, aos sessenta anos de idade, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, e quinze anos de 
contribuição para ambos os sexos, garantindo-se aos segurados de 
que trata o § 8º do art. 195 a contribuição na forma prevista no referido 
parágrafo; 

Eu queria, portanto, registar aqui que se mantêm as regras que já são 
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conhecidas, pelo que está posto aí. 

O que é negativo, parece-me, Sr. Presidente Hildo Rocha, V.Exa. que é 
do Nordeste brasileiro, é essa nova prova de contribuição anual sobre 
a venda da produção no Nordeste e no Norte brasileiro. Nós temos que 
analisar isso um pouco melhor para não prejudicar ninguém. 

Agora, certamente, as assessorias das bancadas analisarão essa nova 
versão. A bancada do PSB já fez algumas observações sobre 
incorreções que estão nesta redação, que nós precisamos lapidar para 
que não haja nenhum prejuízo, nenhuma incorreção, nenhuma 
inconstitucionalidade. E esperamos também a análise das federações, 
dos sindicatos e das centrais sindicais. Inclusive já há manifestação da 
CONTAG sobre o § 11-B que está neste texto. 

Portanto, eu quero registrar aqui que da primeira para a quinta versão 
dessa proposta de reforma da Previdência avançamos muito. Acho que 
começa a pairar um pouco mais de tranquilidade sobre a nossa 
categoria. Que nós possamos avançar para que não haja nenhum 
prejuízo e que nesse cenário se possa, então, fazer uma discussão 
com clareza. 

Parabéns a quem escreveu o texto.  

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Muito obrigado, Deputado Heitor 
Schuch. 
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reforma da Previdência Social. Expectativa de retomada da credibilidade dos 

atores políticos nas eleições de 2018. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA 
PUBLICAÇÃO 

 

 

O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado 
pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 
oportunidade, em que tomamos a palavra para saudar a sessão 
legislativa que se inicia, fazemos questão de nos reportar ao grande 
esforço realizado em 2017, no sentido da produção legislativa. 

Foi um ano difícil, um ano tenso, marcado por percalços políticos de 
toda ordem. O Presidente Michel Temer lutou com todas as forças para 
restabelecer condições de equilíbrio para o País, sobretudo no que se 
referia à retomada do crescimento econômico em meio a grave 
recessão. A base governista manteve-se atenta e receptiva, 
trabalhando pelo consenso na pauta prioritária, essencial aos 
interesses mais imediatos da Nação. 

Se não avançamos muito, avançamos em pontos importantes. A 
chamada reforma trabalhista, sancionada em julho e efetivada em 
novembro, logrou flexibilizar e modernizar as relações de trabalho no 
Brasil, atualizando mais de 100 dispositivos da CLT. O objetivo maior 
foi facilitar as contratações com carteira assinada e assim reverter a 
escalada do desemprego consolidada nos últimos anos. 

É certo que 2018 nos aguarda na expectativa de igual disposição e 
entusiasmo. A reforma da Previdência - inadiável, ainda que em ano 
eleitoral -, deve concentrar os esforços do Governo neste início de ano 
e assim pavimentar o caminho para o equilíbrio fiscal. Enquanto a 
equipe econômica prossegue administrando as contas públicas no 
limite do teto de gastos, estabelecido em 2016, a articulação política 
mantém-se afiada, concentrada nas negociações em torno daquele que 
é, sem dúvidas, o item mais urgente da agenda nacional. 

Na sequência de um ano especialmente conturbado, marcado pelas 
investigações e julgamentos decorrentes da Operação Lava-Jato, 
apresenta-se finalmente o momento da retomada de confiança no 
sistema representativo, por meio da depuração das práticas que vêm 
compondo a vida política no Brasil. 

Em ano eleitoral, a luta deverá ser pelo restabelecimento da 
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credibilidade dos atores políticos, no sentido do refazimento da 
conexão entre eleitos e eleitores, em face do que se deseja para o 
País. Nossa convicção é de que, mesmo antes do início da campanha, 
deve o Congresso engajar-se nessa luta, empenhando-se em um 
trabalho positivo e consistente em favor do Brasil, cuja efetividade seja 
percebida, assimilada e devidamente contextualizada pela população. 

Sr. Presidente, neste breve pronunciamento de início de sessão 
legislativa, fizemos questão de manifestar nosso compromisso nesse 
sentido, tanto em respeito ao eleitor quanto em resposta às 
dificuldades cruciais que vimos enfrentando. 

Que tenhamos em nossos pares fiéis companheiros de jornada. É o 
que aguardamos com muita confiança e esperança para a seara 
legislativa deste decisivo 2018.  

Muito obrigado. 
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Posicionamento contrário à proposta de reforma previdenciária. Defesa do 

debate sobre o tema no próximo pleito eleitoral. 

 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - 
Presidente Delegado Edson Moreira, demais Deputados, Deputadas, 
servidores, vimos agora uma espécie de ensaio pré-carnavalesco da 
base do Governo, quando chamaram uma coletiva. 

Deputado Indio da Costa, seja bem-vindo a este ambiente tão calmo, 
tão diferente do nosso Rio de Janeiro! E não deveria ser. Hoje é uma 
quarta-feira, dia cheio para a agenda do Parlamento. No entanto, 
vemos esse grande esvaziamento, que favoreceu inclusive à coletiva 
que o Governo e o Relator da mal chamada reforma da Previdência 
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fizeram ali no Plenário 2, durante boas 2 horas. 

O que eu vi ali me chamou de novo para a maior festa popular do 
Brasil, que é o carnaval: adereços e fantasias, e sobretudo o Governo 
entrando num bloco muito conhecido lá no nosso Rio de Janeiro, 
chamado Concentra Mas Não Sai. A reforma da Previdência, Deputado 
Sabino, está bem assim: concentra, reúne, agrupa, mas não sai. 

E não vai sair nada. Perderam esta semana. Anunciaram, agora, uma 
medida de justiça elementar: a pensão especial para viúvas de policiais 
civis mortos em ação. Mas isso, ainda que pensem angariar votos de 
determinadas bancadas, é absolutamente insuficiente para analisar a 
Previdência como queremos.  

Como disse o Deputado Flavinho, teremos uma oportunidade, a mais 
democrática possível, daqui a 6 meses, de consolidar este debate em 
propostas de Governo na disputa presidencial, que esperamos seja 
democrática, igualitária, tocando em questões fundamentais.  

O sistema de Previdência Social, que é garantido pela Constituição e 
faz parte da Seguridade Social, é um sistema de distribuição de renda, 
o mais sólido do País, de solidariedade intergeracional, um sistema 
contributivo. Tem desvios, sim, como, por exemplo, a abissal 
sonegação. O Governo não anunciou nenhum programa de combate à 
sonegação. E tem desvios, sim, como a dívida bilionária de 427 bilhões 
de reais de grandes empresas com a Previdência. Qual é o programa 
do Governo para recuperar isso? Aliás, só 0,32% dessa dívida foi 
recuperada por sucessivos Governos. 

Portanto, vivemos um momento absolutamente nefasto. Trata-se de um 
Governo sem credibilidade, sem base social, sem votos. 

Esta semana, o Governo mostrou a sua debilidade, pois sua base não 
se agrupou aqui nem mesmo para aprovar uma medida provisória - 
que, aliás, concede mais benefícios a empresas concessionárias de 
rodovias. Vemos o Governo, nos seus estertores, tentando dar um grito 
que não é o de carnaval: é o de quarta-feira de cinzas, é o de luto por 
uma proposta que, na verdade - ela, sim! -, agride o interesse da 
maioria do povo brasileiro.  

Os segurados da Previdência são, em sua maioria absolutíssima, gente 
pobre, gente que não é nem de longe marajá, gente que precisa desse 
sistema para sobreviver. Enquanto isso, a regulamentação do limite 
salarial do teto do servidor público está parada aqui na Câmara. 
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Declaração de voto contrário à proposta de reforma previdenciária.  

 

O SR. FLAVINHO (PSB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
eu estava ouvindo, há pouco, o pronunciamento do Relator da proposta 
da reforma da Previdência, juntamente com o Líder do Governo e 
outros Deputados que estavam ali. Segundo S.Exa., essa é a proposta 
que será apresentada para votação em plenário no dia 19. Aliás, no dia 
19 se dará o início das discussões. Pretende o Governo, segundo fala 
do representante do Governo nesta Casa, que seja votada no dia 28 
votada a proposta de reforma da Previdência.  

Essa proposta chegou a esta Casa em dezembro de 2016. Ao tomar 
conhecimento do texto, eu já me posicionei contrariamente à proposta 
de reforma, porque julgo necessário que se faça, antes, uma auditoria 
das contas da Previdência. Existem grupos de economistas em nosso 
País que dizem que a Previdência não é deficitária, mas superavitária; 
e há outros grupos, inclusive o próprio Governo e o Ministro Meirelles, 
que dizem o contrário. Os números são muitos obscuros. É importante 
que se faça uma auditoria. 

Não faço aqui posicionamento ideológico, não. Tem de se fazer uma 
auditoria clara, transparente, não como a que foi feita, por exemplo, na 
INFRAERO há alguns anos - e inclusive denunciei o caso em uma 
Comissão -, em que se gastou mais de 50 milhões de reais em 
auditoria que não serviu para nada. Jogou-se dinheiro público no lixo. 

Portanto, primeiro, é necessário saber como está, de fato, a 
Previdência brasileira. Segundo os números, e conforme diz a 
Constituição, a seguridade social contempla previdência, assistência 
social e saúde; se fizermos as contas, com o dinheiro que entra de 
tributo, impostos e tudo o mais, temos sim uma Previdência 
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superavitária. 

É claro que é preciso fazer uma reforma, mas a proposta apresentada 
não contempla, de fato, aquilo que é o anseio da população brasileira. 
E uma proposta como essa, que vai mexer com a vida de milhões de 
brasileiros, precisa ser apresentada, sim, numa eleição, como proposta 
para o povo, para que, com o voto, as pessoas digam: "De fato, nós 
queremos que o Governo faça esse processo em nosso País" 

Portanto, eu votarei contrário. Não é um voto populista, como foi dito 
aqui pelo Líder do Governo: "Os Deputados que vão votar agora contra 
a reforma do Governo é porque são populistas". Ora, como assim? Nós 
estamos agora, mais do que nunca, olhando para as necessidades do 
povo, escutando a voz do povo, porque esta Casa constantemente vira 
as costas para a população e trabalha para seus próprios interesses, 
como vimos no ano passado, nas duas denúncias contra o 
Presidente Temer. Respeito-o muito, institucionalmente, mas foi 
protegido e blindado nesta Casa em troca de emendas parlamentares, 
cargos públicos e outras benesses. E somos nós agora que estamos 
sendo populistas, ao votar contra a proposta de reforma da 
Previdência?! Não, nós estamos ouvindo a população brasileira. Esta 
Casa é representativa. Nós viemos para cá através do voto e temos, 
sim, que ouvir a população. 

Por isso, votarei contra a proposta reforma da Previdência e espero 
que os Deputados com consciência nesta Casa escutem a população 
brasileira e votem contra essa proposta indecente.  

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Posicionamento do PSB contrário à proposta de reforma da Previdência Social 

e também à obstrução da matéria. Indignação contra emenda aglutinativa 

apresentada pelo Relator destinada ao retorno da cobrança previdenciária para 

as Casas Santas de Misericórdia e às entidades filantrópicas.  

 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente da sessão, Deputado Delegado Edson 
Moreira, muito obrigado pelas deferências feitas aos nossos 
companheiros de partido. 

Cumprimento o Deputado Flavinho, nosso companheiro, o Deputado 
Gonzaga Patriota, que usará a palavra ao final do tempo de Liderança, 
a Deputada Creuza Pereira e demais Deputados que estão no plenário. 

Ontem nós já manifestamos a nossa posição, mas voltei hoje aqui para 
reiterar a posição do PSB, posição retirada da nossa bancada. 

Primeiramente, quero dizer que nós somos contrários à proposta da 
reforma da Previdência. Essa é uma posição partidária, que vai ser 
seguida por todos os membros da nossa bancada. Aqueles que não 
votarem dessa forma terão a sua sanção punitiva imposta pelo partido - 
não é pela bancada, é pela Comissão de Ética do Partido. O Partido 
Socialista Brasileiro vai votar maciçamente contrário à proposta de 
reforma da Previdência. 

Mas é importante esclarecermos aos colegas Deputados que agora, 
Deputado Flavinho, estão colocando um jogo como se nós não 
quiséssemos votar essa proposta. Isso já está bastante discutido. De 
certa forma, está até enjoativo para a sociedade. Chegou-se ao ponto, 
Deputada Creuza Pereira, de ontem, ao conversarmos com alguns 
repórteres, ouvirmos: "O que há para este ano? Não vamos falar de 
reforma da Previdência. Previdência não, já enjoamos". 

Ontem a bancada do PSB se reuniu e decidiu. E já pedi desculpas e 
licença ao restante dos partidos que compõem junto conosco a 
Oposição a este Governo, que não tem legitimidade para tal proposta. 
Estamos assustados com a emenda aglutinativa que foi apresentada 
hoje pelo Relator, que volta com a cobrança previdenciária para as 
Santas Casas e entidades que trabalham com a sociedade. O 
Deputado Flavinho vai falar a respeito. Foi anunciado que está sendo 
extinto até o Conselho Nacional de Assistência Social. E as entidades 
beneficentes e as Santas Casas podem ter que voltar a contribuir para 
a Previdência nesta proposta, que quer, mais uma vez, prejudicar 
aqueles que fazem o trabalho social para beneficiar o capital ou 
extinguir a Previdência pública. 

Quero deixar claro que o PSB - e essa foi a posição da bancada - não 
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participará de nenhuma tática de obstrução a partir daí. Esgotou-se 
esse assunto para nós. Não podemos deixar para novembro, quando 
este Congresso estará renovado, a votação de uma proposta que pode 
ficar suspensa. Muitos, para retaliar, podem votar numa coisa nefasta 
como essa. 

Não podemos deixar que os Deputados da base, que foram 
beneficiados com emendas e com cargos durante todo o ano de 2017, 
quando votaram a blindagem do Sr. Temer, quando votaram isso tudo, 
escondam-se atrás da nossa obstrução para não votarem a reforma da 
Previdência, para não se desgastarem com o Governo, porque não 
votarão essa reforma. Esses Deputados sabem que, se votarem essa 
reforma, não voltarão para Brasília. Então, eles contam agora com 
nosso trabalho para que a reforma não seja votada e fique para 
novembro. Vão se utilizar do que ganharam para discutir conosco nas 
ruas e nos Municípios, para poder entregar emendas, enquanto o 
cidadão do Município sabe que isso está sendo dado em troca das 
benesses do Sr. Temer, da blindagem do Sr. Temer, do teto de gastos, 
da reforma trabalhista. Eles não querem votar a reforma previdenciária 
para se esconderem. Escondem-se atrás do nosso trabalho. 

O PSB já decidiu. Nós não vamos participar da obstrução. Nós 
queremos votar contra a reforma da Previdência depois do carnaval. 
Que o Presidente honre a palavra! Eles que fizeram essa pantomima, 
quando apresentaram a emenda aglutinativa. Que essa pantomima 
coletiva que foi apresentada, feita entre o Relator e os líderes do 
Governo, seja cumprida aqui, Deputado Rocha, na semana após o 
carnaval. Que cumpram o compromisso e coloquem em votação, 
porque queremos nós derrotar essa proposta de uma vez por todas! 
Queremos votar "não", colocar nossa digital e votar contra aquilo que 
não acaba com privilégio, mas apenas sufoca a classe trabalhadora e 
as entidades do Brasil.  

Nós estamos aqui, vamos dar a presença e cobrar. Que eles honrem a 
palavra. Vamos ver se eles têm a coragem de colocar para votar uma 
reforma que não passará aqui. Nós votaremos contra essa reforma que 
está aí.  

Só um Governo legítimo, eleito nas urnas em 2018, terá condições de 
apresentar uma proposta que esteja à altura da sociedade, do povo 
brasileiro, não com os interesses que estão sendo apresentados 
agora.  

Passo a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota, que vai completar o 
nosso tempo. 
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Abordagem equivocada do tema da reforma da Previdência na proposta 

apresentada pelo Governo Michel Temer, com impacto negativo na vida dos 

mais pobres e dos trabalhadores. Posicionamento favorável à adoção de 

medidas voltadas ao equilíbrio das contas da Previdência Social no Brasil pela 

inclusão do debate sobre o combate à sonegação, a redução de isenções fiscais 

e a informalidade. 

 

O SR. VALADARES FILHO (PSB-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna na manhã de hoje 
para reafirmar nosso compromisso contra a reforma da Previdência, 
que impacta de forma direta nos mais pobres, que massacra os 
trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada. 

Nós temos que ter a consciência de que uma reforma como esta teria 
que ter um amplo diálogo com a sociedade, teria que ouvir as 
categorias. Neste momento, o Governo, em vez de debater esta 
reforma, deveria, sim, combater os sonegadores, fazer com que nós 
possamos taxar as grandes fortunas e, logicamente, acabar com 
isenções absurdas que ainda existem no Brasil. É por isso que 
votaremos contra a reforma da Previdência e estaremos aqui atentos, 
toda a nossa bancada do PSB, para que, no dia 20, possamos derrotar 
esta reforma em nome de povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, venho a essa 
tribuna reafirmar minha posição contra a reforma da Previdência, na 
forma do novo substitutivo, com previsão de ser votado logo após o 
feriado do carnaval. 

Quero deixar claro que não sou contra que sejam adotadas medidas 
para equilibrar as contas da Previdência Social no Brasil. Mas entendo 
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que, para isso, há outros meios que podem ser utilizados sem reduzir 
os benefícios dos mais pobres; ou seja, sem retirar direitos adquiridos. 
Medidas como o combate à sonegação e redução de isenções fiscais e 
da informalidade são apenas alguns exemplos do que pode ser feito. 

É possível aumentar a arrecadação da Previdência simplesmente 
aplicando a lei em vigor. A Constituição estabelece três fontes de 
contribuições para a Previdência: a dos trabalhadores, a das empresas 
e a do Governo.  

Existem, hoje, cerca de 700 mil empresas que devem ao INSS cerca 
de 10 bilhões de reais - só esse valor é suficiente para pagar o 
chamado déficit da Previdência. Segundo dados da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, os dez maiores devedores concentram mais de 
um terço desse valor. O Governo alega que é difícil recuperar esse 
montante, pois algumas das empresas devedoras faliram, sem pagar o 
que devem à Previdência. Por isso, propõe que se ataque os mais 
fracos: servidores públicos, mulheres, trabalhadores rurais e viúvos. 
Por outro lado, além de não haver qualquer movimento para cobrar 
essas dívidas, o calote ao INSS continua. De acordo com dados da 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, 
somente em 2015, mais de 26,4 bilhões de reais deixaram de entrar 
nos cofres da Previdência Social devido à inadimplência e à sonegação 
fiscal. 

Outra medida que, se adotada, contribuirá para equilibrar as contas é 
acabar com as isenções fiscais. Somente em 2016, essas isenções 
retiraram dos cofres da Presidência Social cerca de 25 bilhões de reais. 

Esses são alguns exemplos de medidas que, para serem adotadas, 
dependem apenas de vontade política do Chefe do Executivo. 

Embora o Governo afirme que, depois dos ajustes feitos nesse 
substitutivo mais recente, a reforma terá impactos muito menores, a 
verdade é que as mudanças são paliativas. O texto que se encontra 
para votação mantém a essência das mudanças, pois foram mantidas 
as regras relativas a aposentadorias e pensões. Dessa maneira, a 
reforma continua, se aprovada, tendo impacto direto na vida dos mais 
pobres. Os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos 
são os mais atingidos. 

No substitutivo, o Governo continua insistindo em cassar direitos dos 
trabalhadores, estabelecendo, por exemplo, a idade mínima de 
aposentadoria: 65 anos, para homem; e 62 anos, para a mulher. Mas o 
que é pior é a verdadeira extinção da aposentadoria por tempo de 
contribuição. 

Em franco desrespeito a quem já está no mercado de trabalho, a 
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reforma propõe um aumento da idade mínima na transição. De maneira 
perversa, são prejudicadas viúvas e dependentes de trabalhadores 
falecidos, pois extermina a integralidade na pensão por morte; mantém 
redução do valor da pensão por morte, com cota familiar de 50%, 
cálculo proporcional ao número de dependentes e cotas não 
reversíveis. Em outro ponto condenável, mesmo permitindo a 
acumulação de pensão e aposentadoria, limita esse valor a dois 
salários mínimos; independentemente de quanto fosse o ganho do 
trabalhador ou do aposentado. 

Para servidores públicos, uma das piores medidas é a eliminação das 
regras de transição aprovadas em 2003 (EC 41) e em 2005 (EC 47). 
Quer dizer: mesmo que o servidor tenha ingressado no serviço público 
antes de 2003, para garantir aposentadoria integral com paridade, 
somente poderá se aposentar aos 62 anos, se mulher; ou 65 anos, se 
homem. A proposta modifica a regra de cálculo do benefício, com 
tratamento diferenciado e mais oneroso para servidores públicos, 
exigindo 40 anos de contribuição para a aposentadoria "integral"; cria a 
carência de 25 anos para o servidor público para aposentadoria por 
idade, sem transição. 

Para policiais, professores e professoras da educação básica, mantém 
aposentadoria especial, mas em condições mais gravosas que hoje: 
para o policial, idade mínima de 55 (regra permanente), desde que 
cumpridos 25 anos de atividade policial; para o professor da rede 
pública, exige 25 anos de contribuição. Para aposentadoria da 
professora, aumenta idade na regra permanente para 60 anos; e, na 
regra de transição, 48 anos, com aumento de 1 ano a cada 2 anos, até 
atingir 57 anos. 

Ainda que esteja alegando que quer tornar iguais os regimes do 
servidor e do INSS, o Governo, na verdade, prejudica o servidor, ao 
tornar muito mais rígida a aposentadoria por idade, com a exigência de 
no mínimo 25 anos de contribuição. E sem regra de transição. 

Com essa emenda, o Governo desiste das mudanças no Benefício de 
Prestação Continuada - BPC, aquele que beneficia os mais pobres e 
desamparados. Mas tanto agora quanto antes, há uma fraude nessa 
questão: o BPC não pode ser considerado como aposentadoria, pois 
faz parte da assistência social. 

E quanto à aposentadoria rural, embora tenha desistido de reduzir a 
idade, os trabalhadores rurais passam a ter que contribuir 
obrigatoriamente por 15 anos, com base na produção comercializada, 
uma vez que eliminaram a contribuição sobre o salário mínimo. Mas 
acaba o direito à aposentadoria por idade não contributiva no meio 
rural. 



 

105 
 

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, meu voto é contra essa reforma da 
Previdência, da maneira como está proposta; e continuo insistindo no 
equilíbrio da Previdência pelos meios já existentes: cobrar dos 
devedores, combater a sonegação, acabar com isenções. 
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Repúdio à proposta do Governo Michel Temer de realização da reforma da 

Previdência Social. Reiteração pelo PT de registro da candidatura do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2018. 

 

O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós estamos aqui retomando 
os trabalhos na Câmara dos Deputados, mas o Governo Michel Temer, 
que é o Governo do golpe, é o Governo do desmonte do Estado 
brasileiro, é o Governo da corrupção que é jogada para debaixo do 
tapete, apresenta, de maneira absolutamente forçada, como já vem 
fazendo há mais de 1 ano, desde dezembro de 2016, a reforma da 
Previdência, que vem sendo amplamente rejeitada pelo conjunto da 
sociedade brasileira, por servidores públicos e trabalhadores do setor 
privado. 

A reforma da Previdência vem provocando muitos protestos pelo Brasil 
afora ao longo desse tempo todo. Agora, mais uma vez, o Governo 
inicia o ano de 2018 querendo convencer a sociedade de que essa 
reforma é boa. Inclusive, participa de programas de auditório, 
ampliando as verbas de mídia para determinados veículos de 
comunicação, para poder participar desses programas de auditório. E 
participou do Programa do Sílvio Santos e do Programa do Ratinho. 

Pasmem: eu vi um Twitter da EMBRATUR falando sobre a reforma da 
Previdência. A EMBRATUR poderia muito bem utilizar esses recursos 
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para divulgar o potencial turístico que tem o Brasil para o exterior. No 
Brasil hoje há menos turistas do que na cidade de Paris. Mas o 
Governo está num esforço concentrado. O Governo, que tinha jogado a 
toalha no ano passado em relação a essa famigerada reforma, depois 
de ter sido instigado pelo mercado financeiro, que manda no Brasil 
hoje, sobretudo neste Governo que não tem voto, não tem legitimidade 
e apresenta um programa que não passaria jamais nas urnas, não 
passaria pelo crivo do povo brasileiro, retomou essa discussão da 
Previdência. 

Todo mundo sabe aqui no plenário, os Deputados da base e da 
Oposição, já conversamos sobre isso, que o Governo não tem voto. 
Mas ele continua a insistir nessa reforma que ataca o direito dos 
trabalhadores, que vai obrigar as pessoas a contribuírem por 40 anos 
para terem acesso à aposentadoria integral. Essa reforma estabelece 
uma idade mínima de 65 anos, mais um gatilho que vai aumentar a 
idade mínima de 65 e 62 anos de 10 em 10 anos. Ela maltrata os 
trabalhadores rurais, que contribuíam com o processo produtivo, com a 
safra. Mas agora eles vão ter que contribuir mensalmente com a 
Previdência. Além disso, eles vão ter que contribuir com a idade de 65 
anos e 62 anos. É um verdadeiro escárnio tratar igualmente 
trabalhadores rurais, que ao amanhecer o dia, às vezes às 4, 5 horas 
da manhã, já estão trabalhando e ainda trabalham até depois de o sol 
se pôr. E eles estão sendo tratados dessa maneira pelo Governo 
Michel Temer. 

Hoje os trabalhadores rurais têm aposentadoria especial. O Governo 
coloca nas suas propagandas mentirosas os servidores públicos - e eu 
sei que este Governo odeia o serviço público, que está desmontando 
no País -, considerando-os como os maiores vilões dessa reforma. 

Então, o Governo ao mesmo tempo em que faz isso também não mede 
esforços para convencimentos, com gastos excessivos, como nós 
vimos aqui no ano passado. Houve duas votações relacionadas à 
conduta do Presidente Temer, junto ao Supremo Tribunal Federal - 
STF. E o Governo gastou bilhões para convencer Deputados de que 
não tinha culpa no cartório, mesmo com gravações, com provas, com 
mala de dinheiro, e tudo o mais. O Governo gastou bilhões com a sua 
base parlamentar. 

O Governo, que fez um REFIS de bilhões para empresários, inclusive 
ajudando vários Deputados que tinham dívidas perante o Governo 
Federal, fala em déficit da Previdência. Um Governo que não cobra os 
sonegadores da Previdência aprova uma DRU que tira recursos da 
Previdência. O Governo, ano passado, aprovou a Medida Provisória nº 
795, que isenta em 1 trilhão de reais as petroleiras internacionais, 
porque este é um Governo da entrega do patrimônio nacional, da 
entrega do pré-sal. Este Governo faz isenção de contribuições, como é 
o caso da CSLL, do PIS-PASEP, que ajudam para a formação da 
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seguridade social na qual a Previdência está presente. 

É um Governo contraditório que quer enganar o povo. A propaganda 
do Governo Temer é enganadora. Esta reforma da Previdência será 
derrotada porque o Governo não vai ter votos. Talvez seja a grande 
derrota desse golpe, esse golpe que está atingindo fortemente a 
democracia do País. Com o impeachment da Presidenta Dilma, 54 
milhões de votos foram jogados na lata de lixo. 

No entanto, o golpe quer mais. Além de tirar a Presidenta Dilma, fez 
esse pacote de maldades, como a Emenda Constitucional nº 95, cujos 
efeitos já estamos sentindo neste Orçamento. São cortes de recursos 
na educação, na saúde, na assistência social, nas diversas áreas, na 
agricultura familiar. O próximo capítulo do golpe da entrega do 
patrimônio é a inviabilização da candidatura do Presidente Lula. 

O povo não pode votar porque seus votos são jogados na lata de lixo. 
Agora, o povo não pode sequer escolher o seu candidato. O Lula se 
apresenta com quase 40% dos votos nas pesquisas, =quanto mais 
batem nele, quanto mais fazem injustiças contra ele, quanto mais 
arbitrariedades são feitas nesses julgamentos que são verdadeiras 
farsas. 

Agora, a própria mídia já está descartando. Lula falou naquele 
momento: "O juiz Sergio Moro, depois que ele me condenar, vai ser 
descartado". É isso que está acontecendo agora. Estão aparecendo os 
podres, como é o caso do auxílio-moradia de vários membros do 
Judiciário, inclusive do Sr. Deltan Dallagnol. Depois que eles serviram 
ao golpe, agora a mídia está literalmente descartando-os. 

O julgamento foi acelerado. No TRF-4 ele foi absolutamente pactuado, 
cartelizado. Houve um aumento de pena para que o crime não 
prescrevesse. Querem literalmente destroçar a democracia brasileira! 

Com todas as pesquisas feitas até hoje, se o Lula não aparecer, quem 
vai ganhar a eleição são os brancos, os nulos e os ausentes. 

Eu fico feliz com a solidariedade de partidos como o PSOL, PSB e 
PCdoB, que, inclusive, vão apresentar ou estão apresentando os seus 
candidatos, mas querem que a democracia seja respeitada no Brasil e 
que Lula tenha o direito de ser candidato. 

E eu quero dizer aqui - não é blefe - que o Ministro Fux hoje deu uma 
declaração de que quem for ficha suja é "irregistrável". Não existe 
nenhum dispositivo na legislação brasileira que não permita qualquer 
pessoa de se registrar como candidato. E no dia 16 de agosto nós 
vamos registrar, sim, a candidatura do ex-Presidente Lula à 
Presidência da República, vamos apresentar ao povo brasileiro, que 
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tem saudades, depois de tudo que está acontecendo, depois desses 
desmandos de um Governo de faz de conta. Por onde a gente anda 
vemos que este Governo é reprovado. Ouvimos 90% da população 
dizer que não vai votar em candidato que esteja junto com o Michel 
Temer. 

Eles estão tendo extrema dificuldade em colocar candidatos. Se 
querem vencer a eleição que apresentem seus candidatos, mas ganhar 
no tapetão o povo não vai aceitar. É por isso que o Partido dos 
Trabalhadores está reafirmando a candidatura do ex-Presidente Lula. E 
nós vamos até o fim nesse propósito, utilizando os recursos jurídicos, 
mobilizando o povo, fazendo caravanas. 

E tem mais: se arvorarem a prisão de Lula vai haver resistência nas 
ruas porque nós não aceitamos esse julgamento golpista. E fazemos 
aqui um clamor aos demais setores do Judiciário, já que, infelizmente, 
esses setores que têm se utilizado do Judiciário de forma política estão 
contaminando o conjunto do aquele Poder no Brasil, em que há muitas 
pessoas honestas, muitas pessoas corretas, verdadeiras, que não 
podem ser sacrificadas por um processo absolutamente bem 
coordenado e bem planejado para inviabilizar a democracia no Brasil. 

Sr. Presidente, peço que esse pronunciamento seja registrado no 
programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Deferido. 
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O SR. ANTONIO BRITO (PSD-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, eu queria dar a minha posição contrária à 
reforma da Previdência. Vim agora da coletiva que está sendo dada e 
vi que se mantém no texto o §11-B do art. 195, retirando as isenções 
das Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicas. 

Se em tudo o que já se debatia sobre a reforma da Previdência, já 
tínhamos tomado posição contrária, imaginem com a retirada do §11-B 
do art. 195 da Constituição Federal, as isenções das entidades 
beneficentes. Não é assim que construímos uma nação. 

Portanto, o meu voto é "não" à reforma da Previdência. Repudio a 
inclusão desse artigo nesse texto da reforma. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Deputado, vamos 
divulgar o seu discurso no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

 
Documento 52/176 

 

004.4.55.O 
Sessão Deliberativa Extraordinária - 
CD 

07/02/2018-
11:08 

Publ.: DCD - 2/8/2018 - 

56 
LINCOLN PORTELA-PRB -MG 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Contrariedade à votação da proposta de reforma previdenciária apresentada 
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O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente Delegado Edson Moreira, o Governo veio com 
um texto da reforma da Previdência e depois admitiu que o texto tinha 
muita gordura. Ele foi tratado e se tirou dele aquilo que eles entendiam 
por gordura. Veio o segundo texto da reforma da Previdência, ainda 
com gordura. Agora o Relator, com o devido respeito, está tirando mais 
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gordura do texto. 

A confiança é como um jarro de cristal: a partir do momento em que 
quebra, não dá para se colar mais. É uma situação muito difícil. É 
preciso que o Governo admita, faltando 7 meses para as eleições, que 
já perdeu por w.o. e retire da pauta de votações a proposição relativa à 
reforma da Previdência, porque não tem mais jeito. 

A Câmara não anda por causa disso. 
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O SR. CELSO PANSERA (PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Relator da reforma previdenciária disse anteontem, numa 
infeliz declaração à imprensa, que Deputado que vota contra a reforma 
da Previdência está se lixando para o País. Eu quero responder ao 
nobre Deputado que reforma de previdência e desta previdência se 
resolve com pleno emprego. Quando havia pleno emprego, não havia 
déficit na Previdência Social. 

Então, o Governo, em vez de nos impor mais uma reforma, precisa ter 
macropolíticas para gerar emprego e, assim, colocar mais gente na 
base de recolhimento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e 
resolver o problema da Previdência. 

Voto contra! 
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Questionamento sobre o índice de inflação de 2017 divulgado pelo Governo 

Federal. Necessidade de revisão das regras de importação de produtos 

agrícolas. Necessidade de votação da reforma previdenciária.  

 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente Delegado Edson Moreira, colegas Deputados, estimado 
povo brasileiro, quero saudar a todos nesta retomada dos trabalhos, no 
4º ano desta Legislatura. 

Neste período de recesso, tive a alegria e a satisfação de poder 
percorrer mais de 50 Municípios no Estado do Rio Grande do Sul, onde 
falei com prefeitos, lideranças, vereadores, sindicalistas, 
cooperativistas, populares, enfim, pessoas da comunidade. 

Em todos os lugares por onde andei, sempre houve dois 
questionamentos que eu quero socializar com todos aqui. Primeiro: 
onde o Governo achou esse número mágico para dizer que a inflação 
de 2017 foi inferior a 2%? Onde? 

Quando houve aumento do óleo diesel, praticamente em toda semana, 
a gasolina aumentou na mesma proporção. O preço do gás de cozinha 
sofreu aumentos extraordinários no ano passado. Houve aumento 
também nos preços da energia elétrica. As pessoas não entendem o 
que diz o Governo, porque o número que foi jogado para a opinião 
pública é falso, não condiz com a realidade. 

Há uma segunda questão que também quero colocar para V.Exas. 
Todos aqui já sabem, Deputado Vicentinho, que eu sou alguém 
identificado com a agricultura familiar, com o desenvolvimento rural. O 
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nosso mandato trabalha justamente essas políticas do PRONAF, da 
agricultura familiar, do crédito fundiário e, por extensão, aquilo que dá 
energia para o meio rural avançar no seu projeto. 

Os produtores de leite estão numa situação falimentar. Agricultores que 
já venderam 1 litro de leite por R$1,50 recebem, hoje, R$0,80. Alguns 
recebem menos do que isso. Os produtores de arroz estão 
desesperados. Avizinha-se uma safra boa. Capricharam na lavoura, 
desenvolveram as tecnologias, mas o custo da produção é de R$42,00 
enquanto o preço está na faixa de R$30,00. Ora, desse jeito não vai 
haver um agricultor que consiga pagar os bancos! A conta não fecha! 

É importante dizer que quem alimenta este País é justamente a 
agricultura. Somos vítimas de uma política que não garante coisa 
nenhuma para quem coloca a semente na terra. É preciso rever 
urgentemente tudo o que diz respeito às importações de produtos 
como o trigo, o arroz, o leite, o vinho. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, eu queria falar de outro tema, sobre o 
qual todos me questionaram: "E a reforma da Previdência? Haverá 
votação ou não? Vota-se o que está aí ou vão mexer no texto?"  

Ontem o nosso partido já tomou uma decisão: nós queremos votar. 
Nós queremos limpar esta pauta. Nós queremos tirar essa espada da 
cabeça de quem trabalha, de quem produz, de quem gera emprego. 
Queremos resolver essa questão de uma vez por todas, para que as 
pessoas possam ter tranquilidade. 

Deputado Delegado Edson Moreira, quando o meteorologista diz que 
vai haver uma tempestade, todos recolhem as roupas e fecham a casa. 
O Governo diz todos os dias que vai fazer a reforma, e as pessoas 
ficam em pânico. Vamos resolver isso de uma vez por todas. 

Aliás, já estão dizendo que hoje vem a quinta versão da PEC 287/16 e 
que os rurais estariam fora. Já ouvi isso na quarta versão, mas não 
ficaram fora, porque lá está escrito até hoje que terão que pagar 180 
contribuições mensais. Isso precisa cair! Isso precisa sair! Também 
não pode continuar o que está nesse texto que devem anunciar hoje: a 
tal "escadinha" para os agricultores, aumentando a idade. 

Portanto, estamos de volta, com muita saúde e muita energia para o 
trabalho. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Vamos divulgar o 
pronunciamento de V.Exa. no programa A Voz do Brasil. 
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Responsabilidade do Parlamento pelo afastamento de Dilma Rousseff do 

mandato presidencial e pela consequente adoção de medidas contrárias ao 

trabalhador brasileiro, pelo Governo Michel Temer. Contrariedade à aprovação 

da proposta de reforma previdenciária. Crítica a setores do Poder Judiciário 

pela condenação de Luiz Inácio Lula da Silva e pelo provável impedimento de 

sua candidatura à Presidência da República nas eleições do corrente ano.  

 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sra. 
Presidente, Deputada Benedita da Silva, Sras. e Srs. Deputados, quero 
falar aqui de três golpes. 

Um golpe à democracia foi produzido por este Parlamento em 2016. 
Deslegitimou-se o poder do povo brasileiro, o voto soberano numa 
agenda e num programa de governo que foi vitorioso, que teve 54 
milhões de votos. Portanto, este Parlamento tem responsabilidade 
histórica por esse golpe. 

O segundo golpe contra a sociedade brasileira foi implementado pelo 
Governo ilegítimo de Michel Temer, com uma agenda ultraliberal, com 
uma reforma trabalhista que desmonta direitos sociais históricos e com 
o congelamento por 20 anos dos gastos primários com saúde, 
educação, segurança pública e previdência; que desmonta o 
patrimônio público brasileiro - o pré-sal foi vendido para petroleiras a 
preço de banana -, que busca privatizar a ELETROBRAS, o sistema 
elétrico do País, e a própria Casa da Moeda, uma empresa de 494 
anos. 

O Governo agora quer golpear, e assaltar, e roubar os aposentados, 
quer golpear o direito de se envelhecer bem neste País, com a reforma 
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da Previdência Social. 

O terceiro golpe que querem produzir neste País é contra o futuro do 
povo brasileiro e da democracia. Estão agora, em setores do Poder 
Judiciário de Curitiba e de Porto Alegre, tentando impedir o futuro deste 
País, o direito democrático de Lula de ser pré-candidato a Presidente 
da República. 

Portanto, o que está em jogo são os interesses do capital financeiro 
nacional e internacional, o que está em jogo é a defesa desses 
bonecos, dessas marionetes que estão a serviço do rentismo, da elite 
podre deste País que não quer construir uma nação, que não quer 
construir um país independente e soberano, que não quer construir um 
projeto nacional. 

Nós vamos lutar. O povo brasileiro precisa reagir. Vamos reagir! 

O que mais indigna é que, embora a nossa tradição, conforme o Direito 
romano, seja a de considerar que todos são inocentes até que se prove 
o contrário, no caso de Lula, ele foi considerado culpado até que prove 
o contrário. Não, é mais grave ainda: o Presidente Lula, através de 
seus advogados, mostrou a prova da inocência, que uma juíza 
penhorou o imóvel para a empresa Macife, em 5 de dezembro de 2017, 
credora da OAS. Isso é mais do que prova de inocência, da não 
propriedade do apartamento. Não há escritura, não há contrato. Há 
prova da inocência, de com quem está o apartamento, que foi 
penhorado por decisão judicial, e não por decisão política. 

Portanto, o julgamento político, a perseguição política não é contra 
Lula. Não é preciso gostar de Lula, é preciso gostar da democracia.  

Na democracia, neste momento histórico, eleição sem Lula é fraude, 
eleição sem Lula é golpe. 

Sra. Presidenta, solicito que meu pronunciamento seja divulgado nos 
meios de comunicação da Casa, em especial no programa A Voz do 
Brasil.  

Muito obrigado. 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 95% da população 
rejeita esse Governo golpista de Michel Temer. Há uma revolta da 
sociedade por causa desta propaganda enganosa, cínica e ilegal na 
televisão, que usa Ministros de outras pastas na televisão para ajudar a 
mentir e a enganar o povo. 

Ontem foi realizado um grande ato nesta Casa. A CPI realizada em 
2017 comprova que não existe déficit na Previdência, mas eles 
continuam mentindo. Dizem que a reforma da Previdência é para 
combater privilégios e que não mexerão em nenhum tostão do 
trabalhador e da trabalhadora brasileiros. 

Será que os professores e professoras acreditam nisso? Será que os 
servidores públicos estão acreditando nisso? Será que aquele que teve 
a carteira assinada e agora não a tem mais por causa da reforma 
trabalhista que este Governo fez acredita verdadeiramente que a 
reforma da Previdência é para combater privilégios, se não mexerão 
nas chamadas aposentadorias milionárias?  

Que história é essa? É uma vergonha o que nós estamos assistindo!  

Como pode um Governo ilegítimo como este perdoar mais de 426 
bilhões de reais em dívidas de empresas e querer cobrar do suor do 
trabalhador, da trabalhadora, do idoso, da idosa? É isso que eles 
querem.  

As empresas, os grandes empresários deste País sonegam impostos, 
mas têm um Governo que, além de não recolher ou cobrar impostos, 
perdoa e dizer que há um déficit e que quem tem de pagar agora é o 
povo, o trabalhador. 

Este Governo já acabou com a carteira de trabalho, com os direitos dos 
trabalhadores. Vimos a perversidade do Governo quando congelou 
investimentos públicos na área social, no trabalho, na saúde, na 
educação. Há uma indignação e uma consciência política do povo. É 
por isso que este Governo tem 95% de rejeição. 

Temer perdoa as dívidas de centenas de bilhões de reais dos 
empresários, mas sabe perfeitamente que está roubando os direitos e 
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o suor dos idosos e das idosas, de gente que trabalhou com afinco, 
ajudou este País e agora está sendo enganado e roubado por este 
Governo ilegítimo e golpista de Michel Temer. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputada Benedita da 
Silva. Parabéns pelo seu pronunciamento! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, voltamos de nossas bases 
sabendo exatamente o tamanho da pressão popular contra essa 
famigerada reforma da Previdência. Na primeira página da reforma da 
Previdência, está impressa a rejeição de 95% da população ao golpista 
Michel Temer. É o assunto que mais mobiliza e revolta a sociedade e a 
faz ver melhor o que significa, de fato, este Governo golpista e 
corrupto. 

Num ato de propaganda política ilegal, Temer foi para a televisão tentar 
enganar cinicamente o povo com mentiras. Mentiu sobre o déficit da 
Previdência. A CPI da Previdência concluiu, em 2017, que não há 
déficit na Previdência. Além disso, Temer não disse que a soma total 
das dívidas das empresas com a Previdência é de 426 bilhões de reais, 
ou seja, 3 vezes maior que o déficit citado por ele. Isso significa que, 
enquanto o trabalhador paga seus impostos, os grandes empresários 
não recolhem a contribuição e ainda são perdoados pelo Governo. 

Temer disse que, até 2014, o déficit cairia em função do crescimento 
da economia, mas o déficit começou a aumentar a partir de 2015 por 
causa do aumento do desemprego, agravado depois do golpe por uma 
política de corte dos investimentos públicos. 

Temer também não falou das aposentadorias milionárias do Judiciário, 
do Ministério Público, do Parlamento e dos militares que estão de fora 
desta reforma. Temer não disse que esta reforma antipopular visa 
atender às exigências do mercado financeiro, ao estender a 
Previdência complementar para a massa dos trabalhadores. 

A reforma trabalhista acabou com a carteira de trabalho e instituiu, no 
seu lugar, a jornada de trabalho intermitente, por meio da qual o 
trabalhador passa a ganhar um salário menor ou fica mais tempo 
desempregado. Desta forma, dificilmente algum trabalhador conseguirá 
se aposentar com a idade mínima de 65 anos e, pelo menos, 15 anos 
de contribuição.  

Temer não se importa com o fato de que a idade média de parte do 
trabalhador brasileiro é de 54 anos, bem abaixo da idade mínima 
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exigida. No Chile, onde esse sistema cruel foi adotado, a maioria dos 
aposentados passou por um agudo processo de empobrecimento. 

A perversidade social da reforma da Previdência acendeu a 
consciência política da população. Todos estão vendo como Temer 
perdoa as dívidas do agronegócio, dos grandes empresários e das 
multinacionais, com o intento de comprar apoio para a reforma da 
Previdência. São centenas de bilhões de reais que deixam de ir para a 
Previdência, criando artificialmente o tal déficit que Temer quer cobrar 
do suor e do direito à aposentadoria do nosso povo. 

A reforma da Previdência antipovo não passará. A greve geral 
convocada para o dia 19 de fevereiro, dia marcado para a votação, é 
apenas uma pequena mostra do que o povo revoltado fará para impedir 
esta violência extrema contra o seu sagrado direito de aposentadoria. 
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Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. Necessidade de 

priorização pelo Congresso Nacional do debate sobre o enfrentamento da 

violência no Brasil.  

 

O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquanto o Palácio do Planalto a 
cada quinzena renova as suas esperanças e promessas de obter votos 
para aprovar a reforma da Previdência, o País vê a crônica policial 
cada vez mais violenta.  

Entendo que neste debate sobre a Previdência, sobre os privilégios, 
com propagandas a mancheias feitas pelo Governo, tenta-se 
convencer a opinião pública de que os servidores públicos são um 
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bando de privilegiados ociosos. Essa é uma propaganda injusta, como 
já reiterei aqui. 

Enquanto se tenta isso, nós insistimos que esta reforma não tem 
legitimidade, em razão de medidas recentemente tomadas em todos os 
governos, inclusive no Governo anterior. Nos governos do PT, 
especialmente, foram feitos todo o tipo de mesura à banca e aos 
grandes conglomerados econômicos nacionais e internacionais. Tudo 
se fez para agradar aos poderosos, e agora, no final de mandato, 
tenta-se fazer isso com uma pérola para mostrar a capacidade deste 
Governo. Não pode e não dever ser aprovado, Sr. Presidente. 

Nós, no Congresso Nacional, precisamos dar sequência aos debates 
sobre o enfrentamento da violência em nosso País. É preciso que o 
novo Código Penal seja concluído; é preciso que as mudanças nas 
regras de punição sejam definidas; é preciso que medidas sejam 
tomadas por este Parlamento, para que a sociedade possa nos 
respeitar. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Tentativas de última hora pelo Governo Michel Temer de convencimento entre 

os aliados pela aprovação do texto de reforma da Previdência. Repúdio à 

proposta pela maioria da população brasileira.  

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento, 
acaba de terminar a entrevista coletiva do Governo. Participaram o 
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Líder do Governo, Deputado Aguinaldo Ribeiro, o Deputado Darcísio 
Perondi e o Relator, Deputado Arthur Maia. Se não existe uma 
megaoperação para compra de votos, como é hábito deste Governo 
golpista do Michel Temer, essa entrevista foi um verdadeiro réquiem 
para a reforma da Previdência. 

Na verdade, o Governo não tem os votos necessários, mas está lá 
fazendo modificações, está lá sinalizando para o mercado financeiro, 
está tentando comprar ainda setores ligados à segurança pública, à 
bancada da bala, com poucas modificações. Mas a verdade é a 
seguinte: esta reforma é repudiada pela esmagadora maioria do povo 
brasileiro. Não adianta ao Relator dizer que tem que haver uma idade 
mínima, porque idade mínima no Brasil, onde se começa a trabalhar 
com 14 anos ou 15 anos de idade, significa contribuir quase 50 anos. É 
disso que se trata. 

As mulheres são as principais atingidas com o aumento do tempo de 
contribuição e da idade de aposentadoria. O setor rural também é 
atingido. Na verdade, eles querem pegar pequenas pensões para 
pagar a conta da crise. 

Os militares ficaram fora da reforma. Na verdade, a alta cúpula do 
Judiciário vai ter uma comissão especial para discutir isso. E eles 
continuam falando que a reforma é para eliminar privilégios. Mentira! 

O que existe é o seguinte: este Governo prometeu ao mercado 
financeiro uma série de perversidades - a PEC do Teto, a reforma 
trabalhista, terceirizações, privatizações - e o fim da previdência 
pública, para que se possa privatizar esse amplo capital político e 
econômico. Então, é o capital financeiro que está atrás disso tudo. 

E este Governo insiste nessa questão. Colocaram a data para acabar 
no dia 28. No dia 19, começa; no dia 28, termina. Esperemos. O povo 
brasileiro vai para as ruas. A Oposição bloqueará a pauta aqui. 

Não à reforma da Previdência do patrão! Vamos taxar as grandes 
heranças e fortunas, cobrar a dívida ativa e fazer com que os ricos é 
que paguem a conta da crise! Não mexam na aposentadoria dos 
trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras! Não à reforma da 
Previdência! 
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Sumário 

Perda de apoio político pelo Presidente Michel Temer. Contrariedade à 

proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal. 

Alegação de ocorrência de perseguição judicial contra o ex-Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva. Críticas à atuação do Supremo Tribunal 

Federal. Defesa da participação de Lula nas eleições presidenciais de 2018. 

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e todos aqueles do 
meu grande Estado do Pará e do Brasil que me ouvem neste momento, 
eu quero aproveitar esta oportunidade para registrar algumas 
observações que venho fazendo sobre o comportamento deste 
Plenário nos últimos dias. 

Já é visível que o número de Parlamentares que vêm à tribuna fazer a 
defesa do ilegítimo Governo Michel Temer é infinitamente menor do 
que há 2, 3 meses. Poucos Deputados nesta Casa têm a coragem de 
vir fazer a defesa do Governo de Michel Temer. Esse fato ocorre não 
só porque ele está desmoralizado pelas pesquisas, mas também 
porque o resultado deste Governo começa a gerar uma insatisfação 
generalizada no País, de norte a sul, de leste a oeste. 

Eu tenho conversado com muitas pessoas nos últimos dias. Todas elas 
estão insatisfeitas, desesperançadas. Vejam bem, quantos Deputados 
e Deputadas vieram a esta tribuna, ontem e hoje, falar sobre violência. 
É claro que, depois do golpe, depois que tiraram do Governo quem 
estava governando o Brasil, a violência está se alastrando pelo País 
afora, porque este País não tem Governo. 

Agora mesmo, um Deputado fez o registro de que há indícios de 
redirecionamento de recursos. Ora, há corrupção generalizada nos 
órgãos de governo! 

Sabem quanto a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA está 
pagando por dois andares num prédio aqui em Brasília? Quase 1 
milhão de reais por mês. Imaginem quanto custa todo o prédio para o 
Ministério da Saúde? Há convênios e mais convênios com ONGs. Está 
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na cara que mais da metade do dinheiro vai ser desviada, não vai 
chegar à ponta, não vai chegar aos índios, não vai chegar a ninguém. 

É por isso que a tendência deste Governo é se desmoralizar cada vez 
mais. Se não votaram a reforma da Previdência agora, depois do 
carnaval é que não a votarão mais. 

Neste carnaval, muitas marchinhas por este País afora dizem: "Quem 
votar não volta". Que Deputado ou Deputada desta Casa vai votar a 
favor da reforma da Previdência? Só alguns que percebemos que 
estão muito comprometidos com este Governo. 

Isso não é uma reforma, é um desmonte da Previdência Social. Duas 
coisas neste País não podem ser desmontadas: o Sistema Único de 
Saúde -SUS e a Previdência Social. 

Mente-se de maneira deslavada. Os meios de comunicação, inclusive 
a Globo, que comprou a ideia da reforma, estão dizendo ao povo que é 
preciso fazer as mudanças, senão a Previdência vai falir. Vai falir se 
forem feitas as mudanças que o Governo está querendo fazer. Quem 
vai querer pagar à Previdência? Que jovem com 18, 19 ou 20 anos vai 
pagar à Previdência para se aposentar perto dos 70 anos? Ele ganhará 
muito mais se todo mês poupar aquele dinheiro. Quando ele chegar 
aos 65 anos, vai ganhar três salários. Essas contas já estão feitas. Ele 
vai querer pagar durante 40, 45 anos à Previdência para ganhar um 
salário mínimo? E ainda pode perguntar: "Mas será que eu vou viver 
por mais 50 anos?" Muitos que podem vão buscar a previdência 
privada. Então, é claro que vão quebrar a Previdência Social. 

Portanto, vamos parar com essa mentira. Há uma enganação total. 

Muitas coisas não são ditas neste País pelos grandes meios de 
comunicação, mas o povo está percebendo isso. Não foi à toa que a 
maioria do povo brasileiro entendeu que o julgamento e a condenação 
do Presidente Lula em Porto Alegre representam perseguição política. 
Eles querem tirar Lula da disputa presidencial porque não têm 
candidato. 

No Estado do Pará, se a eleição acontecesse amanhã, Lula teria 60% 
dos votos - 60% dos votos! Depois do Governo Lula, depois que 
tiraram Dilma do cargo, o Pará parou. As rodovias no Pará, que 
recebiam 200 bilhões por ano, não receberam mais do que 40 bilhões 
no ano passado. Neste ano não se passará disso e no outro também 
não. Nesta semana, fiz contas lá em Altamira para alguns moradores. 
O trecho da Rodovia Transamazônica entre Marabá e Itaituba, de 
1.000 quilômetros, ficou 40 anos no barro e na poeira. Mesmo com 
todas as dificuldades relacionadas a licenciamento ambiental, contrato, 
quebradeira de empresas, o asfaltamento chegou a 50%, 500 



 

122 
 

quilômetros. Esse Governo que está aí precisará de 20 anos para 
asfaltar os 50% restantes. Como será preciso gastar ainda 1 bilhão de 
reais para terminar o asfaltamento, e se gasta, em média, no caso, 50 
milhões por ano, serão necessários exatamente 20 anos. E olhem lá, 
nem sei se este Governo terminaria isso em 20 anos. 

Estão declarando aí que o PT quer dizer ao povo brasileiro que o 
Judiciário está perseguindo o Presidente Lula. É claro que não é todo 
Judiciário, mas é visível que parte do Judiciário se partidarizou. Ora, 
condenam o Presidente Lula em Porto Alegre! No outro dia, um juiz em 
Brasília, para impedir a viagem de Lula à Etiópia, confisca o passaporte 
do Presidente Lula. Com que base jurídica esse juiz fez isso? Esse juiz 
é corrupto! Esse juiz é corrupto! Corrupção não é só pegar dinheiro. 
Um cidadão que estudou Direito e fez concurso não é bobo. Ele é 
inteligente e é pago para operar o Direito direito e não o Direito errado. 
Tanto agiu errado que os advogados de Lula entraram na Justiça e o 
passaporte já está sendo devolvido para o Presidente Lula. Isso é 
perseguição política ou não é? Parte do Judiciário é golpista ou não é? 

Aliás, não adianta a Ministra Cármen Lúcia, como Presidenta do 
Supremo Tribunal Federal, querer fazer uma defesa desse tribunal, 
porque ele também foi responsável pelo golpe. Por que o Supremo 
interveio no Senado para mandar prender Delcídio? Por que o 
Supremo interveio no Executivo para não deixar Lula ser Ministro? E 
por que o Supremo não interviu aqui para afastar Eduardo Cunha, que 
já era réu? Janot já tinha pedido seu afastamento. O Supremo não 
interveio aqui para tirar Eduardo Cunha porque precisava dele para 
conduzir a sessão do impeachment. Só depois da sessão 
do impeachment é que o Supremo pediu para se tirar Cunha daqui. 

Falem o que quiserem, mas eu afirmo que parte do Supremo é 
responsável por esta desgraça que o Brasil está vivendo hoje, por esta 
violência que vai se alastrar cada vez mais. A crise aumenta porque o 
Congresso Nacional aprovou uma lei para tirar dinheiro da saúde, da 
educação, das rodovias. Podem olhar o Orçamento que nós 
aprovamos no final do ano passado. Havia 200 bilhões de reais a mais 
no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC para as obras de 
infraestrutura no Brasil, e nós aprovamos pouco mais de 46 bilhões. É 
claro que, assim, obras neste País vão ficar inacabadas. 

Tirar o Presidente Lula da disputa eleitoral será outro golpe. Será outro 
golpe. Não adianta, este País não aceita e não aguenta tanto golpe. 

Não têm um candidato. Aliás, não é a primeira vez que isso ocorre. 
Houve um tempo em que inventaram Collor de Mello. Deu no que deu. 
Deu no que deu. Agora querem inventar não sei quem. O PSDB não 
tem um nome, o PMDB não tem um nome. Têm que inventar alguém. 
Isso não vai dar certo. 
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Então, Lula para Presidente, para botar de novo o Brasil nos trilhos! 

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

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Defiro seu pedido. 

 

 

 

 
Documento 60/176 

 

004.4.55.O 
Sessão Deliberativa Extraordinária - 
CD 

07/02/2018-
10:28 

Publ.: DCD - 2/8/2018 - 

43 
CLEBER VERDE-PRB -MA 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Agradecimento à bancada do PRB pelo apoio ao orador no exercício da 

Liderança do partido em 2017. Votos de êxito ao Líder do PRB em 2018, 

Deputado Celso Russomano, e aos demais Líderes partidários. Expectativa de 

continuidade da recuperação econômica do Brasil. Importância da votação pela 

Casa da proposta de reforma da Previdência. 

 

O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nestes 5 minutos em 
que vou falar pela Liderança do PRB, quero agradecer aos nossos 22 
Deputados - e aqui está o Deputado Lindomar Garçon, por meio de 
quem cumprimento toda a bancada do Partido Republicano Brasileiro - 
que me deram a oportunidade, no ano de 2017, de estar à frente dessa 
bancada tão especial, formada por homens e mulheres que têm uma 
história em seus Estado e que vieram para cá para contribuir com o 
Brasil. Eu tive a honra e o privilégio de, no ano passado, liderar essa 
bancada. 

Ontem, escolhemos o nosso novo Líder, o Deputado Celso 
Russomano, que tem agora a prerrogativa de conduzir a nossa 
bancada neste importante ano, um ano de eleição, em que o povo 
brasileiro vai às urnas escolher os novos representantes para os 
Governos dos Estados, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional 
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e Presidência da República. 

Tivemos um ano, Sr. Presidente, muito difícil, com uma crise política 
que culminou numa crise econômica, com o País à beira da recessão. 
Várias medidas importantes foram tomadas pelo Governo. E nós, na 
condição de Líder, estivemos reunidos com outros Líderes partidários 
para deliberar, encaminhar propostas e votar essas medidas 
importantes a nós encaminhadas pelo Governo. 

Chegamos ao final de 2017 com um resultado muito positivo, apesar 
das dificuldades da crise econômica que vivemos. Conseguimos, por 
exemplo, ao longo de 2017, fazer com que os juros ficassem num 
patamar dos mais baixos, com que a inflação ficasse controlada e com 
que a indústria desse sinais claros de recuperação. 

E aí chamo a atenção para o nosso Ministro Marcos Pereira, que fez 
um excelente trabalho à frente do Ministério. Sua indicação pelo partido 
quebrou inclusive um tabu, um preconceito, uma vez que ele é pastor. 
Mas é também advogado e executivo, logo, não tínhamos dúvidas da 
sua competência e capacidade de gestão. Ele fez um excelente 
trabalho.  

O Brasil colocou certamente a locomotiva, que é a indústria, que é o 
setor produtivo, nos trilhos, na perspectiva de um desenvolvimento 
econômico. Esperamos agora, em 2018, dar continuidade a esse 
processo de recuperação dos empregos, de recuperação da indústria, 
com mais crédito. Ontem aprovamos a MP do Microcrédito, que 
aumenta o limite de renda anual para 200 mil reais, permitindo assim 
que pessoas físicas e jurídicas tenham outras perspectivas a partir 
desse microcrédito que vai, a meu ver, desenvolver as pequenas 
indústrias, as pequenas empresas e, com isso, gerar mais empregos. 

Eu acredito que o Brasil está no caminho certo. Nós vamos fazer uma 
política este ano que dará ainda mais condições para que esse 
processo de melhora continue. Portanto, nós entendemos que este 
será um grande ano, um ano em que nós precisamos fazer com que o 
desenvolvimento que conseguimos no final de 2017 tenha 
prosseguimento. 

Sr. Presidente, na condição de Líder, quando discutimos a questão da 
Previdência, nós deliberamos por algumas mudanças, a exemplo da 
aposentadoria rural, que estava no texto da reforma. Nós conseguimos, 
depois de muito diálogo com outros Deputados e com o Relator, tirar a 
aposentadoria rural desta reforma que certamente se discute neste 
momento. 

A aposentadoria rural é muito importante e ajudou a diminuir a 
desigualdade de renda no Nordeste, especialmente, e lá no meu 
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Estado do Maranhão. A aposentadoria rural para a mulher aos 55 anos 
e para o homem aos 60 anos de idade é extremamente importante 
para manter o equilíbrio do orçamento familiar e, como eu disse, ajudar 
na diminuição da desigualdade de renda. 

Esse texto da reforma que está posto, sobre o qual nós ainda estamos 
deliberando se vamos votar ou não, é muito importante, porque 
assegura aos nossos aposentados e pensionistas o direito à 
aposentadoria, o direito de receber seu benefício, sem qualquer 
prejuízo. 

Tivemos um ano difícil, mas de uma luta muito importante aqui no 
plenário, onde aprovamos propostas do Governo que colocaram, como 
eu disse, o Brasil num patamar de perspectiva de crescimento, de 
desenvolvimento e de abertura de novos postos de trabalho. 
Esperamos que este ano seja da mesma forma. 

Sr. Presidente, eu quero agradecer à minha bancada, a todos os 
Deputados que me apoiaram em 2017, e desejar ao Líder Celso 
Russomanno e aos demais Líderes que vão assumir as Lideranças de 
seus partidos, a exemplo do Deputado Felipe Bornier, do PROS, muito 
êxito na gestão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Posicionamento contrário à proposta de reforma da Previdência do Governo 

Michel Temer. 

 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Deputado Delegado Edson Moreira, eu quero, neste 
momento em que se iniciam os trabalhos desta Casa, lembrar ao povo 
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brasileiro que neste Carnaval o principal bloco em que ele deve dançar 
é o bloco Temer, deixe minha aposentadoria de lado! 

Nós temos que, nesse período, levar às ruas o alerta de que a ameaça 
da reforma da Previdência está na Ordem do Dia. O Governo está 
querendo apresentar, inclusive neste fim de semana que antecede o 
carnaval, um novo projeto, para tentar enganar o povo. 

Mas o povo vai pular, vai dançar e vai exigir: "Deputado, Temer, 
larguem minha aposentadoria, porque a aposentadoria é um direito!" 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize o registro deste 
pronunciamento nos Anais da Casa. 
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Sumário 

Urgência de aprovação da proposta de reforma previdenciária.  

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA 

PUBLICAÇÃO 

 

O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar das recentes 

declarações veiculadas pela imprensa, dando conta da dificuldade de aprovação 

da reforma da Previdência na data originalmente prevista, 19 de fevereiro, 

continuo insistindo que é indispensável votar essa matéria o quanto antes. 

Esse é um dos maiores desafios com que o Brasil terá que se defrontar no 

futuro imediato, dada a sua relevância não apenas para a economia, mas 
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também para o dia a dia dos cidadãos. Já há algum tempo, em vários países, 

vêm sendo tomadas iniciativas de reforma dos sistemas de previdência social, 

com vistas a garantir-lhes sustentabilidade. Afinal, o mundo inteiro tem de 

enfrentar o dilema imposto pela combinação do aumento da expectativa média 

de vida com as constantes mudanças no mercado de trabalho. 

O Brasil já deixou de ser um país de jovens. À medida que aumenta a 

proporção da população idosa, cresce o número de beneficiários da 

Previdência, ao mesmo tempo que se reduz o de seus contribuintes, o que leva 

a um desequilíbrio estrutural do sistema. Para piorar a situação, esse 

desequilíbrio é agravado pela aparente incapacidade de a economia gerar 

empregos em quantidade adequada às necessidades do País. Mais beneficiários, 

menos gente empregada, menos contribuintes: é claro que essa conta não fecha. 

Se nada for feito, é possível que, a médio prazo, simplesmente não haja recurso 

para pagar os aposentados e pensionistas. Não se trata de previsão catastrófica; 

basta observar o que já está ocorrendo no Rio de Janeiro e em outros Estados 

da Federação, por exemplo. É preciso equacionar o problema, enquanto ainda 

há tempo de tomar medidas de prevenção. Por mais duras que possam parecer 

agora, tais medidas tendem a evitar que outras, muito piores, venham a ser 

adotadas no futuro, como parcelamento de pagamentos ou até corte de 

benefícios. 

Eu entendo que as pessoas fiquem com receio de perder direitos, de ter de 

continuar trabalhando e contribuindo durante um período mais longo que o 

previsto. Mas esse sacrifício, ao que tudo indica, deverá ser feito por uma 

pequena parcela dos contribuintes da Previdência, justamente por aqueles que 

recebem os maiores salários e vão receber os maiores benefícios. 

Segundo estudos apresentados, no ano passado, no âmbito do debate sobre a 

reforma da Previdência, trabalhadores do setor privado, empregados 

domésticos, autônomos, trabalhadores rurais e servidores públicos municipais 

vinculados ao INSS, ao se aposentarem, recebem benefício médio mensal de 

R$ 1.356,00. Esse grupo conta hoje com cerca de 28,5 milhões de integrantes. 

No outro extremo, encontram-se os servidores públicos da União, dos Estados 

e dos Municípios não vinculados ao INSS, que recebem, ao se aposentar, 

benefício médio mensal de R$ 5.108,00. Isso é a média. Alguns benefícios 

chegam a R$ 20 mil ou R$ 30 mil. Esse grupo conta com cerca de 4,2 milhões 

de integrantes atualmente. 

Não é justo que valores tão altos continuem sendo pagos, gerando déficits que, 

ano após ano, têm de ser cobertos pelo Governo, uma vez que as contribuições 

não são suficientes para garanti-los. É sobre esse último grupo que a reforma 

está concentrando sua atenção, para reduzir a desigualdade existente no sistema 

previdenciário. Tal desigualdade consome recursos orçamentários que 

poderiam ser aplicados em educação, saúde, segurança, entre outros setores 

carentes de nossa sociedade. Só no ano passado, o déficit total da Previdência 

foi de R$ 268,7 bilhões. 
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Se esses rombos não forem contidos, o futuro estará sendo duplamente 

comprometido. De um lado, porque não haverá dinheiro para pagar 

aposentados e pensionistas; de outro, porque investimentos necessários ao 

desenvolvimento nacional terão deixado de ser feitos no momento adequado. 

Será o pior dos mundos. 

Portanto, a reforma da Previdência tem de ser aprovada. Como não existe 

almoço grátis, é justo que a conta recaia sobre aqueles que mais podem pagar. 

Por isso, a reforma proposta pelo Governo não mexerá com quem recebe 

Benefício de Prestação Continuada nem com os trabalhadores rurais. A maioria 

da população não será afetada. Para que se tenha uma ideia, em torno de 84% 

dos benefícios pagos no Nordeste e 83% dos pagos no Norte do Brasil 

equivalem a um salário mínimo. Em relação e esses, não haverá nenhuma 

mudança. 

A reforma é urgente e é uma questão de justiça social. Vamos fazê-la o quanto 

antes. 

Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Repúdio à ação de policiais militares durante manifestação contra a reforma da 

Previdência no Município de Camaçari, Estado da Bahia. Solicitação de 

providências ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Secretário de 

Segurança Pública da Bahia. Apoio à Deputada Estadual Luiza Maia e aos 

demais participantes do protesto.  

 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, daqui a pouco falarei sobre a intervenção, mas 
quero agora registrar o que aconteceu hoje, pela manhã, na Via 
Parafuso, na cidade de Camaçari, durante uma manifestação contra a 
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reforma da Previdência. 

A Deputada Estadual Luiza Maia, que é Presidente da Comissão 
Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, e diversas 
lideranças, como o Josué, Presidente do Sindicato dos Borracheiros do 
Estado da Bahia - SINDBORRACHA, a Márcia, do Sindicato dos 
Professores e Professoras da Rede Pública Municipal de Camaçari - 
SISPEC, o Prof. Carlos, a Diana, o Fuampa, o Tagner, o Vereador 
Dentinho, o Bispo da Cultura, o Jota, o Mateus, o Tony Ávila, o 
Jeferson e outros representantes do povo faziam essa manifestação na 
Via Parafuso, quando a Polícia Militar reagiu de forma truculenta. A 
tropa lançou bomba de gás lacrimogêneo, usou spray de pimenta, deu 
tiros de borracha e fuzilou o carro de som, numa ação contra os 
protestos. 

Essa Parlamentar, juntamente com o Vereador Dentinho, solicitou 
providências para que os responsáveis pela segurança pública na 
Bahia apurem realmente essa postura truculenta da polícia, da qual 
nós discordamos. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

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

Quero fazer, desta tribuna, uma grave denúncia a respeito de um fato 
ocorrido no Município de Camaçari, Estado da Bahia. A Deputada 
Estadual Luiza Maia e outros manifestantes foram agredidos por 
policiais militares do Município de Camaçari, na Via Parafuso, quando 
protestavam contra a reforma da Previdência. Dentre os manifestantes 
agredidos estavam o Presidente do SINDBORRACHA, meu amigo 
Josué; a Marcia, do SISPEC; o Prof. Carlos, a Diana, o Fuampa, o 
Tagner, o Vereador Dentinho, o Bispo da Cultura, o Jota, o Mateus, o 
Tony Ávila, o Jeferson e tantos outros. 

A Deputada Luiza Maia, que é Presidenta da Comissão Direitos da 
Mulher na Assembleia Legislativa da Bahia, e os demais manifestantes 
contrários à reforma da Previdência foram vítimas de uma ação 
truculenta protagonizada por policiais militares de Camaçari, na manhã 
desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, na Via Parafuso. A tropa 
lançou bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e tiros de 
borracha contra o protesto e também fuzilou o carro de som. A 
Parlamentar cobrou providências ao comando-geral da Polícia Militar. 

"Todo o meu repúdio à essa ação violenta dos policiais militares de 
Camaçari. Hoje eles passaram de todos os limites! A manifestação é 
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legítima, estamos lutando pelos direitos previdenciários de toda a 
população. Já havíamos dialogado com os motoristas, e eles estavam 
ao nosso lado, mas os policiais da CETO chegaram aterrorizando", 
denunciou a Deputada. 

A Parlamentar falou diretamente com o comandante-geral da Polícia 
Militar, o coronel Anselmo Brandão, e pediu a punição dos 
envolvidos: "Essa não é a polícia cidadã do nosso Governador Rui, 
nem do coronel Anselmo. Estavam ali para afrontar os trabalhadores, 
porque são aliados do DEM de Camaçari", disse ela. 

Eu, como Deputado Federal e ex-Prefeito de Camaçari, peço 
providências ao comando-geral da PM e ao Secretário de Segurança 
Pública do Estado da Bahia. Não iremos permitir agressões como essa! 
Registro todo o meu apoio à Deputada Luiza Maia e aos companheiros 
que estavam na luta contra a reforma da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Congratulações às centrais sindicais, movimentos sociais e trabalhadores 

participantes de greve geral contra a reforma da Previdência. Importância da 

conclusão do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco para o 

abastecimento do Município de Aparecida, Estado da Paraíba. 

 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
quero registrar dois pronunciamentos. 
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No primeiro, parabenizo todas as centrais sindicais e os movimentos 
sociais de trabalhadores e trabalhadoras que, de forma direta ou 
indireta, participaram das manifestações que ocorreram hoje contra a 
reforma da Previdência e contra essa trapalhada do Governo Federal. 

O segundo pronunciamento diz respeito ao pleito do companheiro 
Joãozinho, da cidade de Aparecida, que cobra do Governo a conclusão 
do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. 

Sr. Presidente, peço que dê publicidade a esses pronunciamentos 
pelos meios de comunicação da Casa, bem como no programa A Voz 
do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos nós brasileiros estamos 
acompanhando, com muita atenção, as manifestações que ocorrem em 
nosso País. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da 
população brasileira de construir um Brasil justo e solidário. 

Quero parabenizar todos das centrais sindicais e dos movimentos 
sociais, trabalhadores e trabalhadoras que estiveram de forma direta 
ou indireta participando do início da greve geral contra a reforma da 
Previdência, hoje, dia 19 de fevereiro. 

É importante a participação de todos nesse processo de manifestação 
contra mais uma farsa postulada pelo Governo de Michel Temer.  

Acredito que essa greve vai se intensificar ainda mais nos próximos 
dias, e nós como povo aproveitaremos bem o impulso desta nova 
energia política para reivindicar direitos perdidos de forma organizada e 
mais rapidamente.  

Se deixarmos que esse importante movimento se disperse, estaremos 
não apenas desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como 
também correndo o risco de colocar muita coisa a perder. Nós como 
povo precisamos reacender a chama democrática. 

Portanto, desejo força e fé nesta jornada de reconquista social.  

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao passar por várias cidades 
do Sertão paraibano, constatamos que a situação provocada pela seca 
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é de calamidade. Informações repassadas pelo companheiro 
Joãozinho, da cidade de Aparecida, que é um conselheiro tutelar 
também preocupado com essa problemática, reforçam a necessidade 
urgente de que se conclua logo o Eixo Norte do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco - PISF naquela região. 

Aparecida é um dos muitos Municípios abastecidos pelos açudes 
Coremas e Mãe d'Água que estão vivenciando a enorme dificuldade 
provocada pela falta d'água. Os moradores esclarecem que somente a 
chegada das águas do São Francisco poderá trazer esperança para 
dias melhores. 

O eixo principal levará água aos reservatórios Morros e Boa Vista, 
desaguando em leito natural, seguindo para a barragem Engenheiro 
Ávidos pelo Rio Piranhas, depois para o açude São Gonçalo e o Rio 
Piranhas-Açu em direção ao Estado do Rio Grande do Norte. 

O que estamos sabendo, por meio da imprensa, é que o Ministério da 
Integração Nacional garantiu que a partir de março ou abril deste ano 
as águas do Rio São Francisco já estarão chegando à Paraíba por 
meio do Eixo Norte. Esperamos que isso ocorra o mais rápido possível, 
pois a população sertaneja não aguenta mais tanta espera e 
sofrimento. 

Encerro lembrando que a transposição das águas do Rio São 
Francisco, iniciada pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
levada a até 86,4% por ele e Dilma Rousseff, faz parte do 
planejamento da administração pública desde a época do Brasil 
Império, de D. Pedro I, no século XIX. Lula, portanto, foi o único Chefe 
da Nação que tirou essa gigantesca obra do papel. 

Era o que tinha a dizer. 
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Sumário 

Repúdio à intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro.  

 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o nome dessa história é "doutrina do choque em ação", é 
"jogada do vampiro". O que eles querem é desfocar uma agenda que 
fazia o Governo estar nas cordas, não só com a Previdência, mas 
também com o conjunto de privatizações que eles querem continuar a 
tocar no primeiro semestre de 2018. 

Com a ação do Exército na Maré, no Rio de Janeiro, foram gastos 
aproximadamente 600 milhões de reais; na Rocinha, em 19 dias, foram 
gastos 7 milhões de reais! Imaginem quanto não custará essa 
intervenção do Sr. Temer!  

O Estado do Rio de Janeiro teve como último programa estrutural de 
investimento na área de educação os Centros Integrados de Educação 
Pública - CIEPs, na época de Brizola e Darcy Ribeiro. Imaginem se 
todos esses recursos fossem investidos em programas estruturais! Até 
ontem, o Estado do Rio de Janeiro não tinha dinheiro para pagar os 
professores, os profissionais de educação e os demais servidores. De 
uma hora para outra surgem esses recursos para essa ação. 

Eu não posso deixar de dizer que se está usando o povo do Rio de 
Janeiro para promover uma ação demagógica, que não resolverá os 
graves problemas de segurança do Estado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Glauber Braga. 
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Sumário 

Questionamento ao Governo Federal sobre gastos com inserção favorável à 

reforma previdenciária na sobrecapa das principais revistas de circulação 

nacional.  

 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é evidente que nós vamos nos 
ocupar hoje com a Mensagem nº 80, e eu estou inscrito para falar 
sobre o assunto. Mas não posso deixar de frisar, no início da sessão, 
que é no mínimo bizarro que todas as capas das principais revistas de 
circulação nacional desta semana tenham como sobrecapa uma 
conclamação para votarmos a reforma da Previdência. 

Eu não sei quanto é que custou essa medida. Todas as revistas de 
circulação nacional, repito, estão com essa sobrecapa. Na minha 
cidade, Florianópolis, isso provocou uma greve geral, interrompendo o 
trânsito em praticamente toda a região. Quanto custou isso aos 
brasileiros? 

Deputado Ivan Valente, V.Exa. certamente não teve tempo para fazer 
essa leitura. Agora, isso aqui é legitimamente "fake news" com o nosso 
dinheiro, porque já na semana passada o Governo tinha decidido não 
votar a reforma da Previdência. E provocou greve em Florianópolis, 
acho que em São Paulo também.  

Mas quanto custou essa sobrecapa? No momento, faço a pergunta ao 
microfone, mas vou convidar os Srs. Deputados a assinarem comigo 
um pedido de informação, para saber quando é que foi dada a ordem, 
se não era possível dar a contraordem, e quanto custou essa "fake 
news", essa falsidade de conclamação. Isso porque o Governo, repito, 
já na semana passada, tinha feito a reforma da Previdência, como se 
diz na gíria, subir ao telhado. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Esperidião Amin. 
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BREVES 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Paralisações ocorridas em cidades paulistas em protesto contra a reforma 

previdenciária. Desistência, pelo Governo Michel Temer, de votação da 

reforma da Previdência.  

 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, em que pese a nuvem da propaganda e da 
enganação que aconteceu ontem, o movimento sindical e o movimento 
popular deram a sua resposta no último dia 19. Lá no ABC, todas as 
montadoras, inclusive as empresas médias, paralisaram suas 
atividades. Boa parte do segmento do transporte também o fez. Outros 
sindicatos se mobilizaram contra essa reforma da Previdência.  

De fato, Michel Temer foi esperto. Sabia que não conseguiria quórum. 
Vários Deputados da sua base já estavam dizendo que pegariam 
atestado no dia da votação. Estavam corretos. Essa reforma significava 
um profundo prejuízo para os trabalhadores. Agora, está sepultada.  

A luta continua. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Vicentinho. 
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Sumário 

Êxito da luta popular contra a votação da proposta de reforma da Previdência 

pelo Congresso Nacional. Solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 

de instalação de cartório eleitoral no Município de Paratinga. 

 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero dizer que hoje eu tenho muita coisa para 
falar, principalmente, sobre a Previdência. Em função da luta do povo, 
da nossa reação na Câmara Federal, no Congresso Nacional, nós 
evitamos que passasse aqui a reforma da Previdência. Daqui a pouco 
vou falar mais sobre isso. 

Quero mandar um abraço para o povo de Paratinga. Estive lá com o 
Prefeito Marcel Carneiro, com a Primeira-Dama Tharija e também com 
o Zé Carneiro, com o Bolinha e com vários Vereadores, entre eles, Zé 
de Permínio, Carlos André, Toge, Déu, Dena, todos eles.  

Ontem, o Vereador Zé de Permínio, junto com o Prefeito, solicitou ao 
TRE da Bahia a imediata instalação de um cartório eleitoral em 
Paratinga, para que os eleitores possam fazer a biometria, transferir 
títulos, tirar títulos, porque muitos eleitores estão viajando de 130 a 150 
quilômetros, indo a outros Municípios para transferir domicílio, tirar 
título, e ficam em filas quilométricas. E, às vezes, não resolvem tudo 
em 1 dia; ficam lá 2 dias, 3 dias para fazer esse trabalho. Esse é um 
pedido que eu, inclusive, já encaminhei ao Presidente do TRE da 
Bahia, para que isso seja realmente atendido, e tenho certeza de que o 
TRE vai fazê-lo. 

Um abraço ao povo de Paratinga! Daqui a pouco eu falo sobre a região 
de Irecê e outras regiões que visitamos, Sr. Presidente.  

Muito obrigado. 
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DEPUTADOS DISCURSO 

 

Sumário 

Atribuição da não votação da reforma da Previdência a manifestações 

populares registradas durante o carnaval.  

 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro, a reforma da 
Previdência dançou! Dançou graças às manifestações populares, 
dançou porque, aqui neste plenário, nós fomos para o pau contra a 
reforma! O vampirão não vai levar o sangue do brasileiro nesta matéria. 
A reforma da Previdência dançou! Dançou sob o samba enredo da 
Tuiuti no carnaval do Rio de Janeiro. A escola se manifestou com o 
povão, que também dançou ao som dos trios elétricos na Bahia, com 
músicas que só diziam "Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT"! Aliás, "Vai 
dar PT" e "Fora, Temer" foram os gritos de carnaval em todo o 
Nordeste, em todo o Brasil!  

Fora, Temer! Fora, reforma da Previdência! Foi por isso que o Temer 
recuou. Nós derrotamos aqui dentro a reforma da Previdência. Viva o 
povo brasileiro! 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado.  

O Deputado Caetano está animado. 

 

 

 

 
Documento 70/176 

 

008.4.55.O 
Sessão Não Deliberativa de 
Debates - CD 

20/02/2018-14:52 

Publ.: DCD - 2/21/2018 

- 40 
NELSON PELLEGRINO-PT -BA 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Desistência, pelo Governo Michel Temer, de votação da reforma da 

Previdência. Críticas à nova agenda econômica proposta pelo Governo Federal. 
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O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Governo Michel Temer acaba de ter uma derrota 
importante: desistiu de votar a reforma da Previdência. Ele foi obrigado 
a desistir dela, porque sabia que não tinha número para poder aprovar 
a reforma neste plenário. Ele foi derrotado nas ruas, foi derrotado nas 
mobilizações. 

Mas ele, mal tendo sofrido essa derrota, já anuncia outra agenda ao 
País, tão maléfica como a reforma da Previdência. Estão nessa agenda 
a autonomia do Banco Central, para entregar de vez as finanças do 
País ao capital financeiro internacional, e a privatização de todo o 
sistema ELETROBRAS, inclusive Furnas, CHESF e ELETRONORTE - 
nós não vamos aceitar isso! Ele propõe também o fim do Fundo 
Soberano do Brasil, que são nossas reservas internacionais para a 
garantia da nossa soberania e dos nossos investimentos, e o aumento 
da carga tributária.  

Assim como derrotamos a reforma da Previdência, vamos derrotar 
também essa agenda antinacional e antipopular. 
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ERIKA KOKAY-PT -DF 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Desistência de votação, pelo Governo Federal, da reforma da Previdência. 

Críticas à intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. 

 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - O povo 
brasileiro teve uma grande vitória ao impedir que se votasse nesta 
Casa a reforma da Previdência, que, ao ser anunciada, já fez com que 
algumas entidades abertas do mercado de previdência privada 
tivessem um lucro de até 40% e que aumentou em cerca de 140 mil o 
número de aposentadorias. 
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A reforma da Previdência teve que ser retirada, e o Governo Temer, 
num ato de desrespeito com a população do Rio de Janeiro, lhes impôs 
uma intervenção sem sequer ter feito um balanço do que foi a 
intervenção das Forças Armadas no Complexo da Maré, que custou 
600 milhões de reais. Este Governo, que retira 2 bilhões da segurança, 
acha que pode enganar o povo. 

E ele quer outra agenda para agradar o mercado, uma agenda que 
passa pela privatização da ELETROBRAS. Nós não vamos permitir 
isso. O povo será vitorioso mais uma vez. 
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MARCON-PT -RS 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Decisão do Governo Michel Temer de suspensão da tramitação da proposta de 

emenda à Constituição relativa à reforma da Previdência. Necessidade de união 

entre os trabalhadores brasileiros contra possível inclusão da matéria na pauta 

de votações do Congresso Nacional. 

 

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, esta semana - espero que seja real -, o Governo 
Federal admitiu que o povo brasileiro foi mais forte desta vez. Recuou 
momentaneamente quanto à reforma da Previdência. Digo 
momentaneamente porque eu vejo que este Governo tem 
compromisso com os banqueiros, com os grandes, com os ricos e pode 
voltar, depois das eleições, com a reforma da Previdência, que é um 
mal, que é um crime, que é uma barbárie contra o povo brasileiro.  

O povo brasileiro não pode ficar dormindo de olho fechado, porque este 
Governo golpista do PMDB e seus aliados sabe fazer maldade contra o 
trabalhador do campo e da cidade. E na reforma da Previdência não 
estavam os altos salários, estavam os dos trabalhadores.  

Gostaria, Sr. Presidente, de que meu pronunciamento fosse divulgado 
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no programa A Voz do Brasil.  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgá-lo no 
programa A Voz do Brasil.  

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subo a essa tribuna para tratar 
da última pataquada do Governo golpista e ilegítimo de Michel Temer, 
a suspensão oficial da tramitação da malfadada reforma da 
Previdência.  

A dita reforma da Previdência, que na verdade representa a entrega da 
previdência pública para os bancos privados e jamais deveria ter 
tramitado neste Congresso, teve a sua tramitação suspensa por um 
Governo que apresenta índices históricos de rejeição e mostra estar 
totalmente sem rumo, sem qualquer projeto de futuro para o País. 

Este Governo golpista e ilegítimo chegou ao absurdo de anunciar que 
poderia interromper a absurda intervenção federal no Estado do Rio de 
Janeiro para possibilitar a votação da reforma da Previdência. 

Ora, não há neste desgoverno qualquer tipo de convicção nos seus 
atos. Trata as questões que afetam o povo brasileiro com total 
descaso, atendendo apenas os interesses do mercado financeiro. 

O desgoverno Temer não teria voto no Congresso para aprovar a 
reforma, por isso suspendeu a sua tramitação. No entanto, temos que 
seguir vigilantes para que a PEC da reforma não volte a tramitar nesta 
Casa. 

Ressalto o belo trabalho realizado por toda a sociedade civil, que se 
organizou e se uniu contra a absurda retirada de direitos proposta 
nessa vergonhosa reforma da Previdência. 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, trabalhadores e trabalhadoras do 
campo e da cidade, precisamos seguir unidos e vigilantes em relação a 
uma possível retomada da votação da malfadada reforma da 
Previdência. O Governo golpista e ilegítimo de Michel Temer, que se 
mostra cada vez mais perdido, não irá poupar esforços para retirar 
direitos de todos e de todas. 
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ZECA DIRCEU-PT -PR 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Satisfação com a retirada de pauta da reforma previdenciária. Crítica ao 

decreto presidencial sobre a intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro. 

 

O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, quero celebrar aqui a vitória que tivemos, nesta semana, 
na nossa luta contra a reforma da Previdência. Sem dúvida nenhuma, 
Temer jogou a toalha. Veio com essa farsa da intervenção militar, que 
é, inclusive, um desrespeito ao Rio de Janeiro e aos demais Estados 
que passam por dificuldades financeiras e que estão necessitando de 
apoio verdadeiro, de apoio efetivo, e não - como disse nas entrevistas, 
ontem e hoje, o marqueteiro de Temer - de uma jogada de marketing. 
Cada vez mais vai ficar evidente que essa iniciativa da intervenção 
militar, infelizmente, se tratou disso. 

Nós estaremos aqui permanentemente monitorando isso e cobrando 
resultados, porque não se pode deixar passar uma farsa, uma mentira 
para a população, principalmente dos Estados que passam por 
momentos de tanta instabilidade e de tanta insegurança. Temos que ter 
mais policiais bem remunerados, ações de estrutura, investimento na 
área social. É isso que resolve o problema da segurança pública. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado.  
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SILVIO COSTA-AVANTE -PE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Posicionamento sobre eventual candidatura do Presidente Michel Temer à 

reeleição. Crítica à intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Denúncia 

de uso político da medida pelo Chefe do Poder Executivo Federal. Contestação 

à justificativa do Presidente da República para a não votação 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 ouvi hoje, o dia 
todo, um papo sobre a declaração do marqueteiro de Michel Temer de 
que ele seria candidato a Presidente da República. 

Diferentemente de muita gente, eu acho importante que Michel Temer 
tenha coragem de ser candidato a Presidente da República, a começar 
pelo seu direito constitucional, legítimo, de ser candidato. 

Em segundo lugar, é muito bom para o debate o Brasil compreender o 
que Michel Temer e sua turma representam. O Brasil sabe que Michel 
Temer deu o golpe para tirar direitos do trabalhador. 

Por exemplo, eu tenho certeza de que o Presidente da Câmara, 
Deputado Rodrigo Maia, não está satisfeito com o marqueteiro de 
Temer nem com Michel Temer; Henrique Meirelles não está satisfeito 
com Michel Temer também; Geraldo Alckmin não está satisfeito com 
Michel Temer; Luciano Huck, que queria ser candidato, também não 
está satisfeito com Michel Temer. 

Eu acho que, quanto mais esse pessoal que se coloca como candidato 
ficar dialogando, nessa entropia, entre eles, melhor para a Oposição, 
até porque está unida. Ela recentemente juntou um grupo de partidos e 
anunciou ao Brasil a consolidação de uma frente de esquerda para 
retomar a política de inclusão social, para que as pessoas voltem a 
sentir cheiro de povo no poder. 

O que lamento de tudo isso é que Michel Temer desrespeitou o povo 
fluminense. Sinceramente, o mais grave dessa história do Rio de 
Janeiro V.Exas. não citaram aqui ainda. 

O mais grave, na minha opinião, é que: primeiro, ele desrespeitou a 
Polícia Militar do Rio de Janeiro - "Vocês são incompetentes!" -; 
segundo, ele desrespeitou a Polícia Civil do Rio de Janeiro - "Vocês 
não servem para nada!" -; terceiro, essa intervenção vai durar até 31 
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de dezembro de 2018, mas, no dia 1º de janeiro de 2019, quem vai 
reassumir a segurança pública são a Polícia Militar e a Polícia Civil do 
Rio de Janeiro. Qual será o efeito colateral? Se ele está dizendo hoje 
que essas polícias são incompetentes, em 2019 elas vão virar 
competentes? Isso é muito sério! 

Presidente Rodrigo Maia, V.Exa. tem que entender que, mais do que 
jogar para a plateia, mais do que tentar criar uma bandeira de 
campanha, Michel Temer desrespeitou a Polícia Militar e a Polícia Civil 
do Rio de Janeiro. 

Eu não concordo muito com o Deputado Jair Bolsonaro, não, que disse 
que Michel Temer não iria roubar a bandeira dele. Vejam a que ponto 
chegou: Bolsonaro disse, porque a bandeira dele é segurança, que 
Temer quer roubar a bandeira da segurança. Eu acho isso um 
desrespeito ao povo do Brasil. 

Agora, povo do Rio de Janeiro, sinceramente, eu torço para que dê 
certo! Eu tenho o maior respeito pelo Exército Brasileiro. Eu não sei 
como ele entrou numa perua dessa. Eu vou torcer para dar certo por 
conta das crianças e das pessoas do Rio de Janeiro, mas não dá para 
dizer que não foi uma jogada de marketing. 

Para concluir, Sr. Presidente, procure os constitucionalistas. Eu vou 
provar aqui que essa história da reforma da Previdência, que ele disse 
que não podia votar, não coisa pacífica. Vou explicar: o art. 60 da 
Constituição diz que, quando há intervenção, ela não pode ser 
modificada - quando há intervenção total. Ali existe uma intervenção 
parcial, uma intervenção na segurança. Se consultar o Supremo, 
V.Exa. vai ver que pode haver PEC sim. O Supremo vai responder que 
não poderá haver PEC... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. IVAN VALENTE - Presidente... 

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

O SR. SILVIO COSTA - ...sobre segurança, não poderá haver PEC; 
sobre outro assunto, pode haver PEC sim. 

Michel Temer não quis assumir a derrota da reforma da Presidência. 
Ele é professor de Direito Constitucional e sabe que nós podemos 
modificar a Constituição, menos na área de segurança pública. Nas 
demais áreas, podemos. 

Para concluir, Presidente, quero dizer que o Brasil começou mal. 
Deputado Beto Mansur, o Brasil começou com V.Exas. jogando contra 
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o povo do Rio de Janeiro. 
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LUIZ COUTO-PT -PB 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Defesa da rejeição Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

relativa à reforma previdenciária.  

 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, gostaria de dar como lido pronunciamento sobre a reforma 
da Previdência que era a reforma do mercado financeiro e que agora 
conseguimos abafar e não deixar ser votada. 

Deveremos ficar atentos, porque este Governo golpista, que só faz 
maldades, crueldades, perversidades, vai querer votá-la, mas nós 
iremos sepultá-la, para que ela nunca mais possa ressuscitar. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Michel Temer e aqueles que 
foram por ele tutelados ou enganados deram um golpe político ao 
afastar uma Presidenta eleita, desrespeitando o voto de mais de 50 
milhões de brasileiros. Mas esse primeiro golpe foi apenas a 
preparação do terreno para o verdadeiro golpe, de natureza 
econômica. 

A reforma da Previdência foi feita sob medida para transferir os 
recursos previdenciários públicos para a iniciativa privada. Hoje os 
fundos de previdência privada estão nas mãos dos grandes bancos, 
que têm, é claro, participação acionária dos grandes conglomerados da 
mídia. 

Poucos brasileiros gostariam de confiar sua aposentadoria aos 
banqueiros. Só fariam isso se fossem forçados, se não tivessem opção. 
E é justamente para acabar com a opção da previdência pública que o 
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Governo Temer foi criado. Aliás, o golpe político foi feito para reduzir o 
Estado brasileiro ao mínimo, acabando com as garantias e conquistas 
dos trabalhadores e aposentados brasileiros. A ideia é deixar o 
mercado e os empresários livres para fazer o que quiserem, passando 
por cima de direitos históricos. 

A democracia, ou o que restou dela, continua resistindo ao golpe. O 
Senado já deu o seu veredito: não existe déficit da Previdência. A CPI 
lá instalada concluiu que a Previdência é superavitária. 

As inverdades ditas pelo Governo, a mando do capital financeiro, são 
repetidas incessantemente pela mídia e acabam ganhando ares de 
verdade, mas precisamos resistir - e estamos resistindo. O PT, assim 
como a parte consciente da sociedade, rejeita veementemente a 
reforma da Previdência Social, que prejudicará a vida de milhões de 
trabalhadoras e trabalhadores. 

As propostas apresentadas pelo Governo Michel Temer afetam 
principalmente o regime de aposentadoria do setor público. A Proposta 
de Emenda Constitucional nº 287, de 2016, dificulta o acesso aos 
benefícios, exige mais tempo de contribuição e reduz drasticamente os 
valores a serem recebidos por meio de aposentadorias e pensões. 

Além de todos esses problemas, há outros. A reforma foi pensada sem 
uma regra de transição: pessoas que estavam às portas da 
aposentadoria de repente se verão obrigadas a contribuir por mais 15 
anos. Isso é um problema, especialmente para as mulheres. 

A suposta justificativa para a reforma seria o rombo causados aos 
cofres públicos. Os auditores fiscais da Receita Federal, assim como o 
Senado, negam a existência desse rombo e apontam que em 2015 o 
Governo Federal arrecadou para a seguridade social 700 bilhões de 
reais, dos quais foram gastos 688 bilhões. Ou seja, houve um saldo 
positivo de 12 bilhões de reais. O mesmo quadro se repetiu em 2016 e 
em 2017. 

Outra mentira divulgada pelo Governo golpista é que a Previdência 
Social é sustentada apenas por contribuições dos empregados e 
empregadores. A verdade é que ela conta com recursos vindos dos 
impostos sobre consumo. Muitos tributos são destinados ao 
financiamento da previdência, da saúde e da assistência social. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado deve existir para 
proteger os interesses da população, e não os do mercado financeiro. 
Essa é a rota inaugurada pelo trabalhismo de Vargas e consolidada 
pelos Governos de Lula e Dilma. É assim que tem de ser e é assim que 
voltará a ser, com o apoio da população. 
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Nem um direito a menos, Senhoras e Senhores! O povo não perdoará 
os políticos que votarem a favor da reforma. 

Era o que tinha a dizer. 
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JANDIRA FEGHALI-PCDOB -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Improcedência de declarações sobre a utilização, pela então Presidenta Dilma 

Rousseff, do instrumento do mandado de busca e apreensão coletivo. 

Desvalorização das forças policiais fluminenses. Críticas à intervenção federal 

na área de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Resultados da 

mobilização da sociedade civil brasileira contra a proposta de reforma 

previdenciária. Alerta quanto à pauta de votações de interesse do Poder 

Executivo. Lançamento, por partidos de esquerda, de programa unificado sobre 

democracia no País. 

 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da 
oradora.) - Presidente, em primeiro lugar, antes de falar sobre o que 
me moveu a usar o tempo da Minoria, gostaria de dar um 
esclarecimento sobre algumas afirmações que foram feitas neste 
plenário e que ouvi com muita atenção. Foi dito que a Presidenta 
Dilma, em março de 2014, teria usado o instrumento do mandado de 
busca e apreensão coletivo. Isso não é verdade! Ela foi provocada pela 
Procuradoria do Rio de Janeiro a usar esse instrumento, e não 
concordou em usá-lo. Não utilizou esse instrumento porque tem a 
consciência de que ele é ilegal. Esse instrumento viola direitos e 
garantias fundamentais da sociedade. Ela nunca o utilizou contra a 
sociedade brasileira. É mentirosa essa informação. 

É preciso que leiam direito, é preciso se informem para fazer as 
afirmações que fazem no Parlamento brasileiro, que precisa ser 
respeitado. Nós não podemos falar mentira para a sociedade brasileira 
diante destes microfones, neste espaço ocupado por pessoas que são 
eleitas para participar do processo legislativo e do processo político. 
Esse é um esclarecimento importante. 
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Em segundo lugar, quero reafirmar aqui algo que não consegui dizer na 
segunda-feira porque o tempo, às vezes, não permite. Infelizmente, o 
Governador do Estado do Rio de Janeiro trata a corporação policial que 
deveria comandar como se fosse composta por moleques. Nem saneia 
a banda podre nem valoriza a banda boa. Trata seus integrantes como 
se escravos fossem, sem nenhuma valorização. 

Sinceramente, da mesma forma como me solidarizo com as famílias 
dos inocentes que são mortos no meu Estado, eu me solidarizo com as 
famílias de muitos policiais que são mortos em confronto e que não têm 
a menor solidariedade daquele Governador covarde que nós temos no 
Rio de Janeiro. Ele não abandona o cargo porque certamente seria 
preso no mesmo dia. 

Eu quero também dizer que, se este Governo intruso que temos no 
Palácio do Planalto tivesse de fato preocupação com a vida das 
pessoas, não teria havido ontem corte de 60 milhões referente ao 
controle de fronteira feito por forças de defesa nacional. Ali é 
exatamente onde se faz o combate ao tráfico de armas, ao tráfico de 
drogas, o que é central para o combate ao chamado crime organizado, 
que só se estrutura quando há agente público envolvido. E há muitos. 
Nós sabemos que eles estão espalhados inclusive nas estruturas de 
poder e nas áreas mais ricas dessa elite brasileira. É ali que 
deveríamos atuar. Não devemos apontar armas para o povo pobre das 
favelas do Estado do Rio de Janeiro. 

Eu gostaria, na verdade, de usar o meu tempo para fazer algo que 
fizemos pouco, Deputado Zarattini, que é parabenizar o movimento 
organizado da sociedade brasileira que conseguiu enterrar a proposta 
de reforma da Previdência. É claro que nós resistimos aqui, mas quem 
enterrou de fato a proposta de emenda constitucional sobre a reforma 
da Previdência foi a sociedade organizada. Através de suas 
mobilizações na cidade e no campo, conseguiu dizer aos Deputados 
Federais que não aceitava a perda dos seus direitos e a perda da sua 
perspectiva de se aposentar com dignidade neste País. 

É importante dizer isso. O dia 19 foi um dia nacional de luta. Apesar de 
saberem da intervenção e da possibilidade de a reforma sequer 
tramitar, não deixaram de ir às ruas, como não deixaram de fazer isso 
em nenhum momento dos últimos 6 meses, dizendo ao povo brasileiro 
que não aceitariam a perda de direitos. Assim o fizeram em relação à 
reforma trabalhista, mas essa era uma matéria infraconstitucional, que 
precisa apenas de maioria simples, do voto de 257 Deputados. No 
caso da reforma da Previdência, eles impediram sim a sua tramitação, 
por meio da luta, com coerência, com sua capacidade de mobilização 
em todos os Estados brasileiros, em muitas cidades desses Estados, 
pressionando adequadamente os Parlamentares federais. É legítimo 
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que a sociedade o faça. 

Eu quero alertar esse mesmo movimento organizado. Discute-se o 
decreto a respeito da intervenção no Estado do Rio de Janeiro, e 
alguns ontem aqui, assustadoramente, pediram intervenção militar nos 
seus Estados. Não compreendem o risco à democracia contido nesse 
pedido, não compreendem o significado mais profundo dessa 
intervenção, não compreendem a jogada política que está por trás 
dessa intervenção. Inclusive, está dito hoje nos jornais que, se essa 
intervenção der certo, Michel Temer é candidato à reeleição. (Riso.) É 
brincadeira! É brincadeira achar que alguém que tem 97% de rejeição 
se recupera depois de tantos desastres e malefícios ao povo brasileiro. 
Dizem que pode ser o general. É possível também. É bom estarmos 
atentos a esse tipo de debate. 

Mas é importante dizer que, enquanto a intervenção está no centro de 
uma pauta inventada da forma como foi, a pauta no Congresso vai se 
acelerando: autonomia do Banco Central, extinção do Fundo 
Soberano. Vejam o significado disso para o Brasil. Vejam como o resto 
do mundo trata o fundo soberano. Há fundos de trilhão em países, para 
oferecer socorro em época de crise, para garantir aposentadoria. 

Aqui, Deputado Solla, eles querem acabar com o Fundo Soberano para 
alcançar superávit primário - veja o significado disso -, para acelerar a 
privatização do sistema elétrico brasileiro, para mexer na legislação de 
licitações, ou seja, para acelerar a pauta do acordo, do impeachment, 
do golpe, que foi o que na verdade aconteceu. 

É importante esse alerta. O Brasil, hoje, voltou para o Mapa da Fome. 
Segundo dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, a pobreza cresceu assustadoramente. No Sudeste, cresceu 
mais do que no restante do País. No Sudeste, particularmente no 
Estado do Rio de Janeiro, a pobreza aumentou assustadoramente. E 
acham que a pauta da segurança é o Exército. 

Quanto a esse processo é que precisamos alertar a sociedade 
brasileira. A solução para os seus problemas é a mudança do poder 
político, é a mudança da política, que deve se voltar novamente para 
um projeto democrático popular. Ontem, aqui, na Câmara dos 
Deputados, partidos de esquerda, partidos do campo popular lançaram 
um programa único, uma agenda única para o Brasil, para retomarmos 
um projeto democrático popular com diretrizes importantes que foram 
construídas através das suas fundações, com grandes propostas para 
a democratização do Estado brasileiro. É isso o que nós precisamos 
fazer, a começar pela democratização dos meios de comunicação que 
violam profundamente a possibilidade de ampliação da democracia 
brasileira. 
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É grave o que nós estamos vivendo. A pobreza extrema volta ao Brasil. 
Perde recursos a educação; a saúde, área em que vidas são salvas; a 
defesa nacional, que enfrenta o mercado ilegal de drogas e armas. As 
medidas de prevenção da violência estão sendo extirpadas deste País. 
E nós achamos que essa falida guerra às drogas é o que vai funcionar, 
apontando-se a mira das armas, dos fuzis para a população pobre da 
cidade, em vez de se enfrentar realmente o comando desse tráfico. 
Esse enfrentamento está, de fato, nas mãos da inteligência e da 
investigação. 

Então, eu quero dizer a V.Exas.: tomemos o rumo correto, não 
estimulemos a ilusão, não enganemos o povo. 

Fiquemos alertas à pauta neoliberal que está caminhando 
aceleradamente no Congresso Nacional. Está nublada essa pauta. 
Comemoremos o enterro da reforma da Previdência, mas atenção à 
pauta que circula no Congresso. 

Muito obrigada. 
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GEOVANIA DE SÁ-PSDB -SC 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Visita à Casa do Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de 

Joinville e Vice-Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 

Estado de Santa Catarina e de Prefeitos Municipais catarinenses. Regozijo com 

a retirada de pauta da reforma previdenciária. 

 

A SRA. GEOVANIA DE SÁ (PSDB-SC. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, quero agradecer ao meu colega por ter me cedido o tempo. 

Gostaria, Sr. Presidente, de registrar a presença aqui do Presidente da 
igreja evangélica Assembleia de Deus de Joinville, que tem 58 mil 
membros congregados, na nossa maior cidade do Estado, e é o Vice-
Presidente das igrejas evangélicas Assembleia de Deus do Estado de 
Santa Catarina, um grande líder, visionário, que tem desempenhado 
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não só um trabalho administrativo, mas também voltado à fé, 
buscando, cada vez mais, novos membros para a nossa igreja. Então, 
é um prazer tê-lo aqui em Brasília acompanhando nosso trabalho, 
juntamente com Dr. Paulo, com o Dr. Horongoso. 

Gostaria de registrar também a presença dos nossos queridos 
Prefeitos Kleber Wan-Dall, da cidade de Gaspar, que veio aqui em 
busca de recursos, como tantos Prefeitos; José Gerson, de Apiúna; e 
Fernanda, de Palmeira. 

Aproveito este tempo, Sr. Presidente, para falar da importância da 
retirada do que o Governo tinha mandado para a nossa pauta, que era 
a reforma da Previdência. Como todos sabem, tenho votado e me 
posicionado a favor dos trabalhadores, e não pela retirada dos direitos 
dos trabalhadores. Eu tenho feito uma defesa no sul do meu Estado, 
em relação aos mineiros, aos ceramistas e aos vários trabalhadores 
que são diariamente expostos a agentes nocivos. Nós temos nos 
posicionado e, graças a Deus, essa reforma foi tirada da pauta.  

Eu já havia me posicionado dentro do meu partido, assim como vários 
Deputados. Por isso, o Governo, vendo que não teria os votos 
necessários, retirou da pauta. Eu fico muito feliz com isso e quero 
agradecer a todos os colegas que persistiram contra a reforma da 
Previdência.  

Peço que seja registrada nos Anais da Casa a presença dos Prefeitos 
e de várias lideranças hoje aqui em Brasília. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputada 
Geovania de Sá.  

Quero cumprimentar todos os nossos amigos visitantes e dizer que a 
nossa competente equipe do programa A Voz do Brasil dará destaque 
ao pronunciamento de todos os colegas desta Casa. 
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38 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Apoio à intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Satisfação com a 

suspensão da tramitação da reforma da Previdência. 

 

O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD-DF. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sexta-feira 
passada, o País inteiro foi surpreendido com a decisão do Governo 
Federal de decretar a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, medida 
que de pronto nós apoiamos, porque não é possível que o Estado 
brasileiro sucumba diante de tanta ousadia, que tem ceifado vidas 
inocentes sem qualquer motivo. 

O Estado brasileiro não poderia continuar inerme diante do desfile de 
marginais que tem ocupado o tempo de televisão no Brasil e no 
exterior. Veem-se marginais que circulam armados com fuzis de última 
geração, enquanto nossas forças de segurança muitas vezes sequer 
armas de pequeno calibre têm para proteger a sociedade. 

O País está vivendo um momento eleitoral, um momento atípico, em 
razão da destituição constitucional da ex-Presidente Dilma Rousseff, 
pela irresponsabilidade com que ela administrou o nosso País nos 
últimos anos. Não fosse isso, poderia haver um grande apoio a essa 
medida, uma grande convergência nacional, porque não é possível que 
mesmo uma oposição figadal, que existe em qualquer País, possa ser 
cúmplice, possa ser conivente naquilo a que estávamos assistindo. 

Mas o importante é que, como consequência dessa decisão que, por 
força constitucional, suspende a tramitação de qualquer proposição 
que envolva mudança na Constituição da República, o Governo 
Federal foi obrigado a mudar a sua pauta. 

Todos os meses de campanha na televisão, todo o dinheiro público 
jogado fora para convencer a opinião pública de que a reforma da 
Previdência era imprescindível, de que há que se combater os 
privilégios, de que há que se demonizar os servidores públicos, tudo 
isso aí foi postergado ou foi anulado em razão dessa decisão que leva 
ao sobrestamento da tramitação de qualquer medida de alteração da 
Constituição. 

Queria registrar, então, Sr. Presidente, essa resistência que houve por 
parte do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, das suas 
entidades e dos Parlamentares, como nós aqui nesta Casa, que temos 
discursos os mais variados - e o meu não se confunde com o discurso 
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de uma oposição figadal, permanente. 

Mas fazemos esta crítica sobre a falta de credibilidade ou legitimidade 
do Governo para proceder a uma reforma dessa complexidade e dessa 
amplitude. Não se poderia fazer neste momento qualquer discussão 
sobre reforma da Previdência, Sr. Presidente. Portanto, ela há que ser 
feita em condições normais, após ampla consulta à sociedade 
brasileira, consulta essa que deverá ser feita nas eleições gerais que 
ocorrerão este ano. 

Muito obrigado. 
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PEDRO UCZAI-PT -SC 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Regozijo com a desistência do Governo Michel Temer de votação da proposta 

de reforma previdenciária. Contrariedade à privatização das empresas Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRAS e ELETROSUL Centrais Elétricas 

S.A.  

 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Obrigado, Deputado Carlos Andrade, Presidente desta sessão. 

Obrigado, Deputado Domingos Sávio, que fez um pronunciamento 
sobre a importância de se enfrentar o debate sobre a segurança 
pública com seriedade e com responsabilidade, sem pirotecnia, 
sem marketing, sem propaganda, mas efetivamente como uma política 
séria, dentro de um sistema único de segurança pública, como um SUS 
da segurança pública. 

Subo a esta tribuna para falar de dois assuntos fundamentais, que me 
movem a me pronunciar neste momento. O primeiro, a derrota de 
Michel Temer esta semana, quando não se permitiu, não se viabilizou, 
não se votou a reforma da Previdência, tendo sido derrotado o 
Governo. Havia data, horário e local. Este Parlamento ia derrotar o 
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povo brasileiro, ia assaltar a aposentadoria do povo brasileiro, retirando 
a Previdência pública como instrumento fundamental de distribuição de 
renda neste País. 

Ganham os agricultores, que não mexem na sua aposentadoria. 
Ganham os homens trabalhadores, que vão se aposentar ao somarem 
os 95 pontos entre a idade e o tempo de contribuição, e ganham as 
mulheres trabalhadoras, que continuam somando os 85 pontos entre a 
idade e o tempo de contribuição. Mas ganham principalmente as 
mulheres, porque, na nova proposta, trabalhariam no mínimo 10 anos a 
mais e, no caso das minhas colegas professoras, 15 anos a mais. 

Parabéns ao povo brasileiro! Parabéns a todas as entidades, centrais 
sindicais, movimentos sociais, movimentos populares, igrejas, todos os 
que se posicionaram contra a reforma da Previdência. Vitória do povo 
brasileiro, derrota de Michel Temer, que queria entregar para os 
bancos a nossa Previdência e transformá-la em previdência privada! 

O segundo assunto que me traz a esta tribuna são as mobilizações que 
aconteceram desde 2015 e avançaram em 2016. Agora, em 2018, vêm 
com mais força. Ontem tivemos aqui mobilizações e lançamentos de 
frentes parlamentares para impedir a privatização do sistema elétrico 
brasileiro. Esse Governo entreguista, que quer entregar para os 
estrangeiros o patrimônio do povo brasileiro, como foi derrotado na 
reforma da Previdência, quer agora entregar o patrimônio do povo 
brasileiro, em especial o sistema elétrico, o sistema ELETROBRAS. 

Não temos dúvida alguma de que nós vamos derrotar de novo esse 
Governo entreguista. Por quê? Porque estamos mobilizando a 
sociedade brasileira. 

Hoje a energia elétrica já é alta, e vai ficar muito mais alta se houver a 
privatização e a venda desse patrimônio. A universalização do direito à 
energia vai acabar se houver a privatização, e vão acabar com o 
Programa Luz para Todos. A modicidade tarifária, que é uma meta e 
um horizonte nosso, só será possível se for mantida como instrumento 
público, estatal, de empresa pública, até porque 1kWh, que custa em 
torno de 60 reais no sistema ELETROBRAS, na hora em que ocorrer a 
privatização, a venda e for para o mercado livre essa energia, passará 
a custar de 200 reais a 250 reais. 

Portanto, nós estamos discutindo não só a questão da soberania 
nacional, a entrega para os estrangeiros desse patrimônio - e não só o 
ponto de vista energético, mas também estratégico para o 
desenvolvimento de um país e uma nação -, mas também o acesso e o 
direito à energia como um direito fundamental e universal. E também 
discutimos o preço. Os empresários vão pagar uma taxa maior de 
energia; os trabalhadores e os agricultores vão pagar mais pela 
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energia; e o poder público, os Municípios, lá na iluminação pública, vão 
pagar mais pelo preço da energia. 

Por isso, é importante a mobilização. Presido a Frente Parlamentar em 
Defesa da ELETROSUL, contra a privatização da ELETROSUL, junto 
com mais sete frentes parlamentares dentro do sistema 
ELETROBRAS. Nós vamos derrotar o Governo Temer. Os Deputados 
não irão tranquilos para os seus Estados, se destruírem seus 
instrumentos de geração de energia e distribuição de energia em uma 
perspectiva de futuro deste País. 

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós vamos 
continuar nos mobilizando, e essa mesma mobilização que derrotou a 
Previdência vai derrotar a privatização do sistema ELETROBRAS. 
Água e energia não são mercadorias. São um bem público, um bem 
universal, um direito de todos. 

Não à privatização do sistema ELETROBRAS! Não à privatização da 
ELETROSUL! 

Obrigado, Sr. Presidente. 

Eu gostaria que este pronunciamento fosse divulgado pelos órgãos de 
comunicação da Casa e pelo programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Andrade) - Certamente, Deputado Pedro 
Uczai, representante do povo catarinense nesta Casa, que fala para 
todo o Estado de Santa Catarina e para o Brasil. 
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ANTONIO BRITO-PSD -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Posicionamento das Santas Casas de Misericórdia e dos hospitais filantrópicos 

contrário ao art. 11-B da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 
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sobre a reforma previdenciária.  

 

O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PSD-BA. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria fazer um 
registro. Ontem, na Bahia, tivemos um encontro das Santas Casas e 
hospitais filantrópicos de todo o Brasil, com a participação de diversas 
federações, de Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Paraná. 
Foi deliberado que nos posicionaremos contra o art. 11-B da PEC 287, 
a reforma da Previdência, que exclui a imunidade e isenção das Santas 
Casas. Sr. Presidente, recursos para o Pró-Santas Casas, que foram 
aprovados por esta Casa, até hoje não foram regulamentados pelo 
Governo Federal, e são fundamentais para o financiamento a longo 
prazo das dívidas das Santas Casas. E também tratamos do modelo de 
financiamento. Nos próximos dias 13 e 14, haverá um encontro no 
Paraná, e, no dia 21 de março, a Frente Parlamentar de Apoio às 
Santas Casas irá se reunir em Brasília.  

É o registro que faço. 
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ARNALDO FARIA DE SÁ-PTB -SP 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Retirada da proposta de reforma da Previdência Social da pauta de votações da 

Casa. 

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sra. Presidente, eu quero deixar registrado aqui que foi 
consolidada na semana passada a ideia de que não haverá mais a 
reforma da Previdência. O mercado, o grande mercado avassalador, 
sucumbiu diante da realidade brasileira. E o pior de tudo, nós tivemos 
na revista Veja da semana passada uma sobrecapa que falava da 
reforma da Previdência. O verso estava em branco. A capa final 
também estava em branco, e o interior, em branco. Isso é uma 
vergonha! Joga-se dinheiro fora com essa mentira sobre a reforma da 
Previdência. Queriam acabar com o benefício rural, queriam acabar 
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com o benefício assistencial, queriam acabar com as aposentadorias, 
queriam proibir o acúmulo de aposentadoria e pensão, um verdadeiro 
inferno, sem regra de transição. O Governo teve o troco que merecia, 
até porque nós dissemos várias vezes aqui neste plenário: "Praga de 
aposentado pega". Então, praga neles, que vieram roubar o direito do 
trabalhador e do servidor brasileiro. Nós impediremos que isso 
aconteça. 

Obrigado, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Obrigada, Deputado Arnaldo 
Faria de Sá. 
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JOSÉ AIRTON CIRILO-PT -CE 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Contrariedade do orador à proposta de reforma da Previdência Social.  

 

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, telespectadores da TV Câmara, quero fazer o registro da 
nossa posição de luta. Sempre lutamos contra a reforma da 
Previdência, iniciativa que prejudica imensamente os direitos dos 
trabalhadores, sobretudo das trabalhadoras do nosso País. 

Nossa luta sempre foi em defesa dos trabalhadores e das 
trabalhadoras. Por isso, não poderíamos, em hipótese alguma, 
concordar com a forma como se apresenta a proposta que está sendo 
apresentada à nossa população, uma proposta que prejudica 
imensamente nosso povo.  

Por esta razão, a retirada de votação desta proposta neste momento é 
uma vitória parcial. Nós esperamos que esta vitória não seja uma 
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armadilha para que após as eleições esta matéria volte à pauta para 
prejudicar nosso povo. 

Fica, Sr. Presidente, nossa solidariedade e nosso apoio à luta de todos 
os movimentos sindicais e dos movimentos populares que estiveram 
nas trincheiras para que a reforma da Previdência fosse derrotada, 
como está acontecendo, ainda que parcialmente. 

Contem com nosso apoio! Estaremos na frente desta batalha, para que 
nosso povo não seja prejudicado mais uma vez. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Jordy) - Obrigado, Deputado Cirilo. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho destacar que a 
população brasileira rejeita veementemente a reforma da Previdência 
Social, que, caso aprovada, prejudicaria a vida de milhões de 
trabalhadoras e trabalhadores. 

A proposta da Emenda Constitucional nº 287, de 2016, dificulta o 
acesso aos benefícios, exige mais tempo de contribuição e reduz 
drasticamente os valores a serem recebidos por meio de 
aposentadorias e pensões. O Estado deve existir para proteger os 
interesses da população, e não os interesses do mercado financeiro. 

Hoje os fundos de previdência privada estão nas mãos dos grandes 
bancos, que têm, é claro, participação acionária de grandes 
conglomerados da mídia. 

O Senado Federal já deu o seu veredito: não existe déficit da 
Previdência. A CPI instalada naquela Casa concluiu que a Previdência 
é superavitária. A reforma foi pensada sem uma regra de transição: 
pessoas que estavam às portas da aposentadoria de repente se verão 
obrigadas a contribuir por mais 15 anos. Isso é um problema, 
especialmente para as mulheres. 

A Previdência Social não é sustentada apenas pelas contribuições dos 
empregados e empregadores. A verdade é que ela conta com recursos 
vindos dos impostos sobre o consumo. Muitos tributos são destinados 
ao financiamento da previdência, da saúde e da assistência social. 

Meu muito obrigado. 
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ARNALDO FARIA DE SÁ-PTB -SP 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à reforma previdenciária. 

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria 
deixar registrado que hoje, 28 de fevereiro de 2018, é o dia em que 
estava prevista para ser votada a reforma da Previdência, sem 
nenhuma negociação, no atropelo, passando por cima, metendo o 
trator para aprovar o que bem entendiam. Na verdade, só não o 
fizeram porque nunca tiveram número. 

Não quero citar nomes, mas alguns Deputados asseclas do Governo 
viviam dizendo que iam fazer isso, que iam fazer aquilo, que estava 
tudo resolvido, que faltavam só 10 votos, só 8 votos, só 5 votos, que 
iam aprovar o que bem queriam, o que bem entendiam. 

Essa reforma iria inviabilizar a previdência pública do País para fazer o 
jogo da previdência privada. Era isso que estava estabelecido com 
aquela mentira de que não iria mudar nada, de que tudo ia ficar igual - 
propaganda enganosa! 

Chegaram ao cúmulo de, na última semana, fazer uma propaganda de 
sobrecapa na revista Veja. A sobrecapa tem quatro faces: a primeira, o 
verso, a contracapa e o verso. Usaram só a primeira capa. São burros! 
São incompetentes! O verso da primeira capa estava em branco. Na 
capa, no final, não usaram nem um lado nem o outro. A Veja, para não 
ficar tão feio, repetiu, na contracapa, a contracapa original da própria 
revista. Isso mostra que são aprendizes de feiticeiros. 

Iam mexer na aposentadoria rural, iam mexer no benefício assistencial 
e diziam que não iam mexer no benefício dos 15 anos, porque a 
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proposta dos 25 anos voltaria para os 15 anos. São mentirosos! O 
benefício é correspondente a uma parte fixa de 70% mais 1% por cada 
ano. O cálculo de 70% mais 15% dá 85%. Na nova forma, seriam 51% 
mais 15%; e a soma de 51% mais 15% dá 66%; e 66% é um valor bem 
menor do que 85%. 

Não iam mexer com nada? Mentirosos! Falaciosos! Praga de 
aposentado pega! Por isso, pegaram tudo quanto é praga! 

Sem dúvida nenhuma, houve propaganda enganosa de várias redes de 
televisão, que deram espaços aparentemente não publicitários nos 
programas Silvio Santos, Ratinho, Amaury Jr., Boris Casoy, Programa 
da Bandeirantes, BandNews. Esse jogo todo era para avassalar a 
mentira e, a partir daí, tentar aprovar essa reforma, que iria prejudicar 
todos os trabalhadores, todos os servidores, os segurados da 
Previdência de uma maneira geral. 

Lutamos estoicamente! Éramos um pequeno grupo de Parlamentares 
que não queriam isso. O Ministro da Articulação Política, um troglodita, 
que já tinha sido Presidente da Comissão Especial que atropelou e 
passou por cima de tudo, viu que estava errado. Está aqui o resultado 
que alcançaram. 

É um absurdo! No dia do anúncio, o então Ministro da Defesa, hoje 
Ministro da Segurança Pública, foi à televisão e disse algo 
absurdo: "Faremos a intervenção, suspenderemos a intervenção; 
depois, vota-se a reforma da Previdência e volta a intervenção". Vejam 
que absurdo! É um negócio sem nexo, sem sentido. Tanto é sem nexo 
e sem sentido que realmente não se fez isso. 

Nós entramos com um mandado de segurança no Supremo Tribunal 
Federal para que, durante a intervenção, não pudesse haver sequer a 
discussão da reforma da Previdência. Chegaram a tramar essa 
possibilidade. Se não se pode o mais, não se pode o menos. Essa foi a 
razão pela qual nós entramos com essa ação no Supremo Tribunal 
Federal, para impedir essa verdadeira aleivosia.  

Eu conheço bem essa matéria, porque fui Constituinte e, como 
Constituinte, sei qual era o jogo que estava por trás de tudo: fazer o 
jogo político da intervenção e retomar a possibilidade de, a qualquer 
momento, votar a reforma da Previdência. Não podem e não poderão 
fazer passar, em hipótese alguma, essa proposta. 

E digo mais, Sr. Presidente: o maior problema de tudo isso é que, na 
proposta a ser apresentada em plenário, vinda da Comissão Especial, 
não havia regra de transição. A proposta original do Governo até tinha 
uma regra de transição - é verdade que ela precisaria ser melhorada, 
mas ela foi simplesmente suprimida. O Relator, o Deputado Arthur 
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Oliveira Maia, certamente cometeu um dos maiores equívocos nessa 
condição. 

Nós vamos deixar bem claro, em alto e bom tom, a todos aqueles que 
nos ouvem: queriam, sim, elevar a aposentadoria rural para 65 anos, 
tanto para o homem quanto para a mulher; queriam o sistema 
contributivo e não o de atividade exercida; queriam acabar com o 
benefício assistencial aos 65 anos, elevá-lo, em um primeiro momento, 
para 68 anos e, depois, para 70 anos, sem limite mínimo de salário 
mínimo preestabelecido; queriam acabar com as aposentadorias por 
invalidez, só permitindo aquelas que fossem vinculadas ao exercício da 
atividade. Ora, a pessoa pode se tornar inválida no caminho de casa 
para o trabalho ou vice-versa! Queriam acabar com as aposentadorias 
de risco: a insalubridade, a penosidade e a periculosidade. Não 
queriam reconhecer a situação dos agentes penitenciários, das 
guardas municipais e daqueles que trabalham com atividade 
socioeducativa. Não queriam, Sr. Presidente, garantir a questão 
relativa à aposentadoria dos professores. Num País que tem tanto 
analfabeto, não privilegiar os professores é uma burrada sem 
precedentes. 

Tardou o tempo necessário para que acontecesse aquilo que tinha que 
acontecer. Desde maio do ano passado, aguardaram até a 
possibilidade extrema de, ao final deste ano, tentar votar a reforma da 
Previdência. Marcaram a data definitiva: 28 de fevereiro. 

Parabéns àqueles que resistiram e impediram que isso acontecesse! É 
extremamente importante ter a certeza de que hoje, dia 28 de fevereiro, 
é uma data de saudação, uma data em que se diz "não". Basta 
daqueles que querem atropelar o Parlamento brasileiro! Ainda que 
alguns partidos tenham tentado fazer pressão antes da definição de 
que não teriam que votar, querendo fechar questão aqui e ali, foram no 
mínimo incompetentes e incoerentes. 

É inconstitucional! Há uma janela prevista para março e abril. Ora, de 
que adianta querer obrigar o Deputado a votar naquela condição, se há 
uma janela? A janela é a porta de saída. Não se pode impor 
penalidade ao Deputado que não queria votar aquela reforma porque o 
seu partido teria fechado questão - aliás, reafirmo que era inócua, 
incompetente, desmerecedora de qualquer avaliação. 

Por isso, Sr. Presidente, eu disse e repito mais uma vez: praga de 
aposentado pega! Praga a todos aqueles que tentaram atropelar o 
direito dos trabalhadores, dos servidores e dos segurados! 

Sr. Presidente, subo a esta tribuna solenemente, no dia 28 de fevereiro 
de 2018, para dizer que não vai haver reforma! Enfiem o rabo no meio 
das pernas e vão cantar em outro lugar! Não haverá reforma de jeito 
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nenhum, Sr. Presidente! 
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Sumário 

Desestruturação da economia brasileira pelas reformas neoliberais promovidas 

pelo Governo Federal.  

 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (Bloco/PCdoB-BA. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, o Deputado que me antecedeu falou das 
reformas, e o resultado delas está aqui: ampliação do desemprego no 
País. Esse é o resultado das reformas. O desemprego é de 12,12%, 
atingindo 12,7 milhões de trabalhadores. E ele também defende a 
reforma da Previdência, que dificulta ainda mais a formalização do 
trabalho e prejudica o mercado brasileiro, especialmente nos pequenos 
e médios Municípios, que são sustentados pelos recursos da 
Previdência e da assistência social. 

A reforma trabalhista a que o Deputado se refere deu um grande 
resultado: o número de carteiras assinadas caiu em 1 ano. Notícia de 
hoje. Precisa se atualizar. 

Esse modelito que está sendo colocado no Brasil, neoliberal, 
ultraliberal, é um modelo que está desestruturando a economia 
brasileira e o mercado formal, gerando ainda mais miséria para o nosso 
povo. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado. 
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Sumário 

Contestação a discurso de Deputado do PSDB do Estado do Acre sobre o 

reajuste de preços dos combustíveis e sobre desvios de recursos da 

PETROBRAS. Crítica às privatizações e à reforma previdenciária. 

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, eu não posso, de jeito nenhum, deixar de comentar a 
fala do Deputado Federal do Acre que me antecedeu sobre a alta do 
preço do combustível e sobre o saque à PETROBRAS. 

Povo brasileiro, quem está saqueando a PETROBRAS e a está 
entregando para a Shell e para o capital internacional é o PSDB, é o 
partido do Deputado que falou aqui! 

Quem manda na PETROBRAS? Quem enviou um projeto de lei para 
mudar as regras do pré-sal e do regime de partilha que nós definimos 
aqui? Ninguém menos do que o Senador José Serra, do PSDB, aquele 
que foi pego com 23 milhões em contas da Suíça, dinheiro que foi 
usado para fazer campanha ilegal contra o Lula. Agora a Justiça 
brasileira passa a mão em sua cabeça e tenta esconder os fatos.  

Eu queria desafiar o Sergio Moro, a Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal a mandarem fazer uma ação de busca e apreensão 
nos apartamentos do Aécio, do José Serra e do Alckmin. 

O Alckmin está envolvido no trensalão e na lista da Odebrecht. Por que 
não fazem uma ação de busca e apreensão na casa dele? Em vez 
disso, fizeram esse tipo de ação lá no apartamento do Jaques Wagner, 
na Bahia. Vá para São Paulo, Polícia Federal! Ou vocês já assinaram a 
ficha do PSDB? Ou vocês vão fazer a campanha do PSDB, cujo 
candidato ninguém sabe quem é?  

Não venham com esse papo furado! Não há justificativa para o 
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aumento do preço da energia e do petróleo no Brasil. Estão sobrando 
petróleo e energia no Brasil e no mundo. O Governo não está 
enfrentando nenhuma situação climática que o faça ter que usar 
motores a diesel nas usinas. Antigamente, havia a desculpa de que os 
preços aumentavam porque os reservatórios estavam secos e motores 
a diesel tinham que ser usados. Agora está faltando energia? Não. Mas 
o preço da energia dispara. 

Façam uma pesquisa lá no Pará: uma das maiores insatisfações do 
povo paraense é ser explorado pela Centrais Elétricas do Pará - 
CELPA, que cobra a maior conta de energia do mundo. Quem quiser 
pode pesquisar isso!  

Não venham aqui querer enganar a todos! Parem! Já chega! Já faz 2 
anos que V.Exas. estão governando. Democratas, PMDB, PSDB e 
aliados: quem comanda é esse time.  

Quem é que defende essa pauta negativa de privatizações? O PSDB, o 
PMDB e o Democratas. Se fosse pelo Presidente Rodrigo Maia, já teria 
sido votada a reforma da Previdência. Se fosse pelo PSDB, já teria sido 
votada a reforma da Previdência. Se fosse pelo PMDB, já teria sido 
votada a reforma da Previdência. Graças a nós, eles tiveram que retirar 
a reforma. Para abafar tudo, inventaram uma intervenção no Rio de 
Janeiro. Eles não sabiam o que fazer. Os marqueteiros do Temer se 
reuniram durante 2 dias e 2 noites e decidiram fazer essa intervenção, 
porque perderam a batalha da reforma da Previdência.  

Solicito que a minha fala seja divulgada no programa A Voz do Brasil.  
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Presença do orador na abertura da 19ª edição da Expodireto Cotrijal, realizada 

no Município de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul. Repúdio à 

gestão do Presidente Michel Temer. Posicionamento contrário à reforma 

previdenciária.  

 

O SR. HEITOR SCHUCH (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, saúdo e cumprimento V.Exa., assim como os 
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meus colegas Deputados e Deputadas. Desde logo, peço a publicação 
desta nossa manifestação nos veículos de comunicação da Casa. 

Estive ontem na abertura da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no 
Rio Grande do Sul, a maior feira de tecnologia e inovação, que 
acontece durante esta semana. Mais uma vez, o pavilhão da 
agroindústria familiar é a grande vedete, que chama a atenção e 
mostra que se evoluiu muito em qualidade e em produtividade. A 
agroindústria manda um recado a esta Casa: "É preciso modificar a 
legislação, porque, do jeito que está, as agroindústrias não vão ser 
viáveis".  

Eu quero parabenizar a direção, os conselheiros e os associados da 
Cooperativa. 

Sr. Presidente e colegas Deputados, chamou-me a atenção na 
abertura muito prestigiada desse evento a fala dos três Ministros que lá 
estiveram representando o Governo Temer. Um deles disse: "Michel 
Temer é o melhor Presidente da história do País".  

Eu quero discordar frontalmente dessa posição por diversos motivos. 
Afinal, qual Governo extinguiu o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário? Qual Governo deixa as importações de leite, de trigo, de vinho 
e de arroz terminarem com as nossas cadeias produtivas e assiste a 
tudo isso de braços cruzados? 

Aliás, qual agricultor conseguiu manter a renda da própria família nos 
últimos 2 anos? Pelo que sei, não são os agricultores que estipulam o 
preço da energia elétrica, da gasolina, do óleo diesel e de outros 
insumos que o agricultor precisa comprar para a sua produção. 

Qual Governo reduziu os recursos do orçamento de 2018 do Programa 
de Aquisição de Alimentos - PAA, do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE e da Assistência Técnica e Extensão 
Rural - ATER? Falo tão somente da questão da agricultura familiar. 
Não trato da redução do salário mínimo, da PEC dos gastos, da 
reforma trabalhista e da terceirização, que poderiam ser agregados 
aqui. 

Sr. Presidente, no ano passado, a prioridade das prioridades do 
Governo era a reforma da Previdência. Nós chegávamos no aeroporto, 
propaganda da reforma; ligávamos a tevê, propaganda; toda a mídia 
estava trabalhando com esse tema. Inclusive, os trabalhadores rurais 
passariam a se aposentar, tanto o homem como a mulher, aos 65 anos 
de idade, proibindo-se inclusive a pensão para as viúvas. 

Diante disso, eu queria fazer um pedido de informação aos órgãos 
competentes do Governo. Quanto o Governo gastou do dinheiro 
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público, do pagamento de impostos dos cidadãos deste País, inclusive 
dos agricultores, em propaganda para dizer que tinha de fazer a 
reforma da Previdência? 

Ontem, na abertura da Expodireto, o Ministro Eliseu Padilha reafirmou 
que o Governo vai priorizar a votação da PEC 287, a reforma da 
Previdência, logo após as eleições deste ano. 

Mantenhamo-nos atentos e mobilizados. 

Eu não sou contra reformar a Previdência de quem ganha 28 mil reais 
por mês de aposentadoria, mas jamais contarão com o meu voto para 
mexer na Previdência de quem ganha salário mínimo ou de quem 
trabalhou 35 a 40 anos para receber um pouquinho mais do que isso 
com o suor do trabalho. 

Muito obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Filho) - Agradeço ao Deputado Heitor 
Schuch a participação. 
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Declaração de voto contra a reforma da Previdência Social.  

 

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, ontem, no Rio Grande do Sul, o Ministro-Chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, anunciou, na abertura da Feira Expodireto, uma 
feira de grande repercussão no Município de Não-Me-Toque, que a 
reforma da Previdência voltará para esta Casa ainda neste ano, com 
certeza, depois das eleições.  

O povo brasileiro vai ter que julgar, nas próximas eleições, quem ele 
quer que fique na Câmara Federal para, com certeza, derrotar esta 
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política que está criminalizando e retirando o direito do povo brasileiro 
de se aposentar ainda em vida.  

Eu confirmo: meu voto é contra a reforma da Previdência. Nenhum 
direito a menos! 
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Saudação às mulheres brasileiras, em especial às Parlamentares e às 
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trabalhistas, especialmente contra as mulheres. Importância do combate à 

opressão contra a mulher. 

 

O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sra. Presidente, enquanto a Deputada se dirige à tribuna, também 
quero render a minha homenagem a todas as mulheres, em especial 
às Parlamentares e às funcionárias da Câmara aqui presentes e a 
todas as mulheres brasileiras. 

Quero dar como lido um pronunciamento a respeito da importância dos 
desafios que as mulheres têm enfrentado no seu dia a dia e também do 
desafio das mulheres brasileiras depois do golpe de 2016 contra a 
Presidenta eleita Dilma Rousseff. As atuais reformas têm atingido 
sobretudo as mulheres. 

Peço que o meu discurso seja divulgado nos meios de comunicação da 
Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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Sra. Presidente, nobres colegas, desde que assumiu o poder, após o 
golpe contra a Presidenta eleita Dilma Rousseff, o Governo ilegítimo e 
golpista de Michel Temer (MDB/SP) tem promovido um ataque 
sistemático aos direitos sociais e trabalhistas, atingindo principalmente 
as mulheres. 

As reformas propostas por Temer, como a trabalhista e a 
previdenciária, e o congelamento dos gastos públicos por 20 anos 
recolocam a mulher em uma condição de desigualdade acentuada, que 
vinha sendo combatida durante os últimos anos, nos Governos Lula e 
Dilma. 

A limitação dos gastos públicos por 20 anos impacta toda a sociedade, 
mas são os mais pobres, especialmente as mulheres, que efetivamente 
sentem os efeitos em suas vidas. O Estado é o principal empregador 
das mulheres, já que 30% dos cargos públicos são ocupados por elas. 
À medida que o Estado diminui de tamanho, provavelmente as 
mulheres perdem empregos no setor. 

Além disso, a limitação dos gastos diminui também a oferta do serviço 
público, e são as mulheres mais pobres e as que perderam seus 
empregos que mais utilizam serviços como saúde, educação e 
creches. 

Já a reforma da Previdência, que, por pressão, foi suspensa no dia 19 
de fevereiro, aumentaria a desigualdade entre os gêneros. A proposta 
desconsidera as diferentes realidades entre homens e mulheres. 

A mulher é quem geralmente cuida da casa, dos filhos, da economia 
doméstica. Por isso, exerce dupla e, às vezes, tripla jornada de 
trabalho. Por esse conceito, a Previdência Social ainda se mantém 
como única política que contempla as mulheres em relação ao combate 
à desigualdade. 

Já a reforma trabalhista (Lei 13.467/17) permite novas e perversas 
formas de contratação, como o trabalho intermitente - por hora ou 
apenas em alguns dias da semana -, o parcial, o temporário e o 
terceirizado. O retrocesso será sentido principalmente em setores em 
que há horários de pico, como o de comércio e o de serviços, 
justamente os que empregam mais mulheres do que homens. 

Até o final da década de 1990, a única forma que as mulheres mais 
pobres, principalmente as negras, tinham de ingressar na vida 
profissional era como empregada doméstica. Naquele período, do total 
de mulheres no mercado de trabalho, 20% desempenhavam essa 
atividade. Do início dos anos 2000 até 2016, elas deixaram de ser 
maioria no trabalho doméstico. 
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O crescimento econômico e a criação de políticas públicas, como a 
valorização do salário mínimo, durante os Governos Lula e Dilma, 
fizeram com que o mercado de trabalho absorvesse a mão de obra 
feminina. Com a criação de mais postos de trabalho e a inserção da 
mulher, a desigualdade de gênero caiu. 

Apesar disso, as mulheres continuam ocupando a menor fatia do 
mercado de trabalho. Ainda que formem a maioria da população 
brasileira em idade para trabalhar, elas têm salários médios inferiores 
aos dos homens. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 
PNAD Contínua, do IBGE, no quarto trimestre de 2017, o salário médio 
das mulheres brancas era de R$2.209,00, enquanto o dos homens 
brancos era de R$3.090,00. Já a média salarial das mulheres negras, 
no mesmo período, era de R$1.332,00, enquanto a dos homens negros 
era de R$1.690,00. 

Na comparação, o salário das mulheres corresponde a 75% do salário 
dos homens. 

O dia 8 de março é importante, porque a mulher ainda é oprimida. No 
entanto, quando elas realmente forem tratadas como iguais, 
poderemos transformá-lo em uma comemoração. 

Obrigado. 
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Presença no plenário da Vereadora Professora Núbia, do Município de 

Cachoeira Dourada, Estado de Minas Gerais. Emenda orçamentária do orador 

em prol da área de saúde da municipalidade. Solicitação ao Parlamentar, pela 

Vereadora Professora Núbia, de rejeição da proposta de reforma 

previdenciária. Apelo aos Edis da região de Cachoeira Dourada de realização 

de campanha contra o reajuste nas tarifas de energia elétrica pela Companhia 
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Energética de Minas Gerais - CEMIG.  

 

O SR. WELITON PRADO (Bloco/PROS-MG. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, eu queria agradecer a visita da Vereadora Professora 
Núbia, de Cachoeira Dourada, e dizer da minha enorme satisfação em 
recebê-la. Ela veio fazer reivindicações, solicitações. 

Por indicação da Vereadora Núbia, nós destinamos uma emenda à 
área da saúde da cidade de Cachoeira Dourada, visando à aquisição 
de uma van no valor de 250 mil reais para transportar pacientes, 
inclusive com câncer.  

A Vereadora Núbia visitou a cidade de Barretos e, sabendo das 
dificuldades na área de saúde, teve a preocupação de melhorar e dar 
mais dignidade aos pacientes que precisam ser transportados. Então, 
essa van vai ser muito importante. 

Além disso, como temos o compromisso de votar sempre junto com o 
povo, a Vereadora Núbia reforçou que devemos ficar firmes contra a 
reforma da Previdência, que é uma verdadeira maldade, uma injustiça: 
a pessoa pode trabalhar a vida inteira e nunca conseguir se aposentar. 

Quero também conclamar a Vereadora Núbia e todos os Vereadores 
da região para fazermos campanha contra o reajuste absurdo da 
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais - de 25,87%. 
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Congratulações a membros do Supremo Tribunal Federal pela manutenção de 

tópicos do Código Florestal Brasileiro. Inexistência de segurança jurídica para 



 

170 
 

a realização das atividades agropecuárias no País. Necessidade de realização 

das reformas política, tributária e previdenciária. 

 

O SR. REINHOLD STEPHANES (PSD-PR. Sem revisão do orador.) - 
Caro Presidente da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, todos conhecemos 
a frase que diz "O Brasil é um gigante adormecido", uma expressão 
que carrega em si muita verdade, pois somos um grande território. 
Geograficamente, estamos bem localizados. Temos água em 
abundância, um clima pouco severo e uma população com dimensão 
adequada e uma das maiores extensões de terras cultiváveis do 
mundo. 

E mesmo assim nos mantemos em grande atraso quando nos 
comparamos ao restante do mundo, em especial a alguns de nossos 
vizinhos, principalmente em questões como crescimento econômico, 
renda per capita, índices de competitividade industrial, educação, 
segurança e tantos outros, o que, no todo, se resume em um baixo 
Índice de Desenvolvimento Humano. 

Sobre as razões desta baixa qualidade de desenvolvimento parece não 
haver resposta fácil, embora acredite que tenhamos inteligências 
suficientes para encontrar caminhos corretos, que se transformem em 
soluções viáveis e efetivas. 

Procuro aqui contribuir um pouco com esse objetivo. E afirmo que 
minhas observações não refletem uma posição política ou ideológica. 
Externo, sim, um pensamento que vem se consolidando ao longo de 50 
anos de vida pública, como Ministro, Secretário ou Parlamentar. 

Assim, começo essa reflexão afirmando que o Estado passa por um 
processo de autolimitação, que acaba por impedir o crescimento da 
Nação. Nesta colocação se destacam em um contexto mais amplo a 
ineficiência e o custo da estrutura do Estado, o desequilíbrio fiscal, a 
carga tributária elevada, a excessiva burocracia, a insegurança jurídica, 
entre outros. 

O dia a dia demonstra com mais clareza essas limitações que, muitas 
vezes, são observadas em questões pontuais, mas que se multiplicam 
exponencialmente. 

Alguns exemplos, que se multiplicam aos milhares, caracterizam essa 
ineficiência e autolimitação. Como justificar, por exemplo, que uma 
cooperativa interessada em investir em terminais portuários para 
exportação de seus produtos precise aguardar de 5 a 10 anos para 
viabilizar esse investimento? Ou que o processo de abertura de uma 
estrada receba a interferência de dez a quinze instituições diferentes 
para sua liberação? Que os mineradores de pedra britada ou de 
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extração de areia levem anos para conseguir renovar licenças? 

Da mesma forma, temos muitas dificuldades quando se trata de 
licenciamento para exploração de jazidas minerais de forma geral, aí 
incluídas as de fósforo e potássio, insumos estratégicos para a 
agricultura. 

Ainda sobre limitações, como explicar que um Município com menos de 
5 mil habitantes tenha, obrigatoriamente, a mesma estrutura 
organizacional de outro com população superior a 500 mil ou 1 milhão 
de pessoas? 

Como esperar que essas pequenas localidades respondam a critérios 
complexos como os exigidos pela Lei de Licitações para, citando 
apenas uma, a aquisição de bens e serviços essenciais? 

Se exemplos assim ocorrem em situações relativamente simples, 
imaginem os entraves que a construção de uma hidrelétrica ou de 
outras iniciativas de maior porte enfrentam. 

São casos que denotam uma lógica quase irracional não apenas pelas 
dificuldades explícitas, mas também pelo custo que representam. 

Por outro lado, surpreende que praticamente todas as autoridades 
envolvidas na gestão do Estado concordem que essa burocracia é 
inviável e que pouco ou quase nada se faça para o alcance de uma 
maior racionalidade. 

Nós nos acostumamos com um ciclo vicioso no qual se identifica o 
problema e, no lugar de buscar resolvê-lo, simplesmente se convive 
com ele. 

A burocracia no serviço público já não se configura apenas um fator 
complicador de procedimentos. Com as dimensões que ela está 
tomando, os gestores públicos perdem cada vez mais a capacidade de 
decisão. Isso porque estão sempre sujeitos a não cumprir alguma 
formalidade prevista nas regras e, ao mesmo tempo, toda uma 
estrutura de instituições, como os Tribunais de Contas, o Ministério e 
até mesmo o Poder Judiciário, estão prontos para responsabilizá-los 
criminalmente. 

Estabelece-se, assim, uma cultura na qual o melhor é não fazer nada, 
evitando riscos, muitas vezes paralisando ações importantes para a 
sociedade e o desenvolvimento do País como um todo. 

Outras situações, como o Código Florestal brasileiro, promulgado em 
2012, não deixam de reservar surpresas. Sua aprovação no Congresso 
representou um dos maiores debates do Legislativo nos últimos 20 
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anos, com a realização de mais de 500 audiências públicas. 

Conseguiu-se alcançar um razoável consenso em relação ao Código 
Florestal. Mesmo assim, uma decisão da Suprema Corte poderia tornar 
inviável a sua aplicação. 

Felizmente, ainda que por um único voto de diferença, manteve-se a 
essência dessa importante lei ambiental, que, frise-se, não defende a 
anistia de desmatamentos ilegais ou o uso responsável do solo 
agrícola. Ao contrário, coloca grande parte da responsabilidade pela 
preservação dos ativos ambientais nas mãos dos produtores rurais. 

Por isso, cabe aqui um agradecimento aos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Celso de Mello, 
Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weber, que votaram a favor da 
manutenção de itens fundamentais e já consolidados do Código 
Florestal. 

Sem esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, mais de 1 
milhão de pequenos produtores poderiam ter suas atividades 
inviabilizadas, gerando prejuízos não apenas ao agronegócio, mas 
também à estabilidade econômica de inúmeros Municípios. 

Plantações de café em Minas Gerais ou de uvas e maçãs nos Estados 
do Sul perderiam por completo sua capacidade de produção. 
Plantações de arroz em várzea, por sua vez, seriam eliminadas e 
algumas microrregiões e pequenas colonizações, por vezes seculares, 
tenderiam a simplesmente desaparecer. 

Abro um intervalo para cumprimentar o Prefeito de Londrina, Marcelo 
Belinati. Parabéns, ex-colega Deputado! 

Plantações de arroz em várzea, por sua vez, seriam eliminadas e 
algumas microrregiões e pequenas colonizações, por vezes seculares, 
tenderiam a simplesmente desaparecer. 

O que preocupa, no entanto, é que o desfecho desse caso em 
específico não altera a falta de segurança jurídica que o setor do 
agronegócio enfrenta constantemente. 

A ausência de uma regulamentação clara e objetiva gera discussões 
contínuas e problemas recorrentes como os observados em outras 
situações, a exemplo da contribuição social rural de caráter 
previdenciário, paga pelo produtor com base no valor bruto da 
comercialização do fruto de seu trabalho - o chamado FUNRURAL.  

A indefinição sobre a constitucionalidade ou não do imposto seguiu 
sem posicionamento por mais de uma década, e a decisão final da 
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Suprema Corte, a favor da cobrança, também registrou placar dividido 
de 5 a 6. Ou seja, apenas um voto decidiu novamente a questão, desta 
vez de forma contrária aos produtores rurais. 

Observa-se, assim como ocorreu com o Código Florestal, que a 
decisão poderia ser tanto a favor como contra. 

E temos ainda outras questões importantes em debate, como a da 
demarcação de terras indígenas ou de quilombolas e a liberação de 
licenças ambientais. 

No caso das licenças ambientais - inclusive, tramita nesta Casa uma lei 
regulamentando-as -, chegamos ao risco extremo de termos um 
produtor de soja sendo criminalizado caso não apresente licença 
ambiental para plantar. 

Repito, portanto, que falta segurança jurídica de maneira geral e para 
nosso homem do campo. 

Acompanhamos, em situações como a do Código Florestal, senhores 
do saber que não conhecem esse mundo fantástico da agricultura 
tomando decisões que acabam por não considerar aspectos técnicos e 
especificidades do setor. 

O agronegócio tem sido reiteradamente a maior força econômica do 
Brasil. Trata-se de um setor que cresce continuamente em eficiência e 
sustentabilidade e, por isso, merece ser chamado de mundo fantástico. 

Ademais, diferentemente das previsões do setor industrial, todos os 
indicadores apontam que a agricultura continuará sua trajetória de 
crescimento e eficiência nesta e na próxima década. Não obstante 
todas essas virtudes, o setor rural não recebe a compreensão e o 
reconhecimento que merece e ainda luta contra inúmeros preconceitos. 

Ainda sobre nossas limitações, temos outras questões estruturais como 
as reformas política, tributária e previdenciária, que se arrastam há 
anos sem que se chegue a um denominador comum e se concretize as 
mudanças necessárias. 

A reforma política, colocada por muitos como a mãe de todas, devido a 
sua importância no processo de definição dos regramentos que regem 
a sociedade como um todo, é urgente há anos. Foi colocada em pauta 
pela primeira vez no início da década de 1990. 

É consenso que o trabalho do Executivo enfrenta dificuldades de 
governabilidade com a existência de um número tão grande de 
partidos, para citar apenas um dos aspectos da reforma da política. 
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Da mesma forma, o processo legislativo se torna muito complexo. No 
lugar do debate salutar de ideias e propostas com vistas ao 
estabelecimento de denominadores comuns, o que efetivamente se 
observa é um campo de batalha constante. 

Não se busca o entendimento entre as diferentes opiniões e 
perspectivas; apenas se mantém posicionamentos previamente 
determinados e, dessa forma, pouco se evolui. Ao contrário, 
aumentam-se as diferenças e eliminam-se as possibilidades de 
comprometimento com projetos voltados para a Nação como um todo. 

A exemplo da reforma política, a necessidade da reforma tributária é 
quase consenso nas mais diversas áreas. A demora em concretizar as 
mudanças, no entanto, mantém o País atrasado em relação aos 
concorrentes e prejudica o seu crescimento. Como explicar, então, o 
motivo pelo qual as propostas não avançam? 

No caso da reforma da Previdência, não há consenso, mas ao mesmo 
tempo não há dúvidas de que o modelo atual está nos levando a uma 
crise fiscal sem precedentes. 

Se é assim, é porque não conseguimos debater o tema com equilíbrio 
e maturidade para chegar a uma alternativa viável?  

Como já destaquei antes, a verdade é que todos esses exemplos 
comprovam, nas suas mais diversas manifestações, e acabam por 
fazer com que o Estado se autolimite, impedindo seu próprio 
crescimento. 

Reitero, assim, que precisamos refletir sobre essa realidade e repensar 
o Brasil. Repito: existem pessoas e inteligência, no Brasil, capazes de 
enfrentar essa tarefa. 

Sr. Presidente, como ainda tenho algum tempo, gostaria de abordar 
rapidamente outra questão que interessa a todos desta Casa. 

Eu começo fazendo um apelo ao Ministro de Minas e Energias. Isso 
reflete um pouco como as coisas acontecem no País, onde há 
centenas ou talvez milhares de processos prontos aguardando 
despacho. Eles estão com todos os pareceres, depois que muitos 
levaram anos ou meses em tramitação, estão com todas as licenças 
absolutamente prontas, em ordem, aguardando quem os assine - 
simplesmente quem os assine. 

Surgiu uma controvérsia no Ministério de Minas e Energia. Por isso 
faço um apelo ao Ministro de Minas e Energia. Já conversei sobre isso 
com o Secretário de Zoologia do Ministério. Já conversei sobre isso 
com o Diretor Nacional do Departamento Nacional de Produção Mineral 
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- DNPM. Já conversei sobre isso com o Chefe de Gabinete do Ministro. 
Já conversei sobre isso com a Presidência da República, mas parece 
que todos estão paralisados entre uma questão extremamente simples 
e tão comum no Brasil. 

Trata-se de uma legislação que retirou o poder de o Ministro assinar a 
portaria, mas não transferiu isso para o Diretor-Geral do DNPM. O 
Ministro, ao receber os processos no seu gabinete, os devolveu ao 
Diretor-Geral do DNPM. E o Diretor-Geral do DNPM os empilhou numa 
sala dizendo: "Eu não tenho competência". Aí eu pergunto: Mas o que 
falta? Falta estabelecer quem é a autoridade para assinar os 
processos. Vejam que coisa! Vejam aonde nós chegamos! 

Então eu faço um apelo ao Ministro de Minas e Energia que, por favor, 
resolva isso! São milhares de processos parados. São milhares de 
desempregos gerados. Isso chegou a mim por um caso muito simples 
do interior. Alguém me disse que tinha 30 funcionários trabalhando na 
exploração e no transporte de areia, que tinha licença e que pediu 
renovação. O processo está parado há 1 ano e ele teve que dispensar, 
dos 30, até agora, 20 funcionários. Ou seja, 20 famílias sem receber, e 
serão mais 10. E isso se multiplica possivelmente por milhares de 
casos neste Brasil. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, muito obrigado e até a 
próxima. 

O Sr. Rômulo Gouveia - Deputado Reinhold Stephanes, antes de sair 
da tribuna, V.Exa. me concede um aparte? 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Por favor, querido amigo. 

O Sr. Rômulo Gouveia - Primeiro, eu gostaria de parabenizar V.Exa. 
pelo lúcido pronunciamento e dizer da honra que o PSD tem de tê-lo no 
quadro, um homem público com a sua trajetória, com a sua honradez. 
Hoje quando se passa a limpo o País, um momento de corrupção de 
tantos homens públicos que vêm decepcionando a Nação, V.Exa. 
dignifica o Parlamento brasileiro. V.Exa. foi, várias vezes, Ministro de 
Estado, correspondeu a confiança e também representa o seu Estado 
do Paraná. Então, eu queria parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer 
que, como companheiro de partido, tenho aprendido muito, 
principalmente com uma coisa que é importante para o homem público: 
sua tranquilidade, seu equilíbrio. Eu acho que hoje o equilíbrio 
emocional é difícil. E V.Exa., na convivência diária com todos nós da 
bancada do PSD, demonstra equilíbrio, serenidade em todas as 
decisões. Muito firme, mas com muito equilíbrio. Então eu tenho muito 
orgulho. Acompanhei sempre a sua trajetória e hoje, como seu 
companheiro de Parlamento, ouço o pronunciamento ao lado inclusive 
de alunos de estágio da Paraíba e do Rio Grande do Norte que estão 
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assistindo também ao pronunciamento de V.Exa. Eu quero saudá-lo, 
parabenizá-lo e dizer da honra que o PSD tem de tê-lo no quadro do 
nosso partido. 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Querido Deputado, obrigado pela 
generosidade, pelo carinho. E esse equilíbrio, essa tranquilidade são 
os cabelos brancos. Mas isso não diminui a nossa indignação em 
relação a alguns fatos que ainda ocorrem no dia a dia no nosso País. 

O Sr. Esperidião Amin - Deputado Reinhold Stephanes, V.Exa. me 
concede um aparte? 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Pois não, meu querido mestre, ex-
Governador da minha terra, nosso ex-Senador, nosso hoje amigo e 
colega Deputado Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - Acima de tudo, sou seu amigo e admirador 
de longa data, compartilhando essa admiração junto com a sua 
também colega de Parlamento, a então Deputada Ângela Amin. Eu 
quero trazer aqui muito mais que um aplauso ao seu pronunciamento, 
quero trazer o reconhecimento à figura do homem público. Não posso 
deixar de dizer que nascido no território catarinense, mais do que isso, 
no território do Contestado, que é muito significativo na história de 
Santa Catarina. Mas quero aqui, para resumir o meu pensamento e a 
minha intervenção, trazer o preito da minha admiração pelo seu 
idealismo, pelo seu preparo, pela disciplina germânica, que permite que 
todos nós tenhamos confiança nas suas palavras e saibamos que elas 
sempre corresponderão à sua consciência e à sua atitude. Meus 
cumprimentos. 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Muito obrigado, querido Esperidião 
Amin. 

O Sr. Roberto Balestra - V.Exa. me permite um aparte? 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Tem a palavra, meu querido amigo. 

O Sr. Roberto Balestra - Permita-me fazer um aparte, meu sempre 
Ministro da Agricultura Reinhold Stephanes. É sempre um prazer ouvi-
lo e, sobretudo, tê-lo na tribuna trazendo a todos nós a sua experiência 
e a sua sabedoria. V.Exa. demonstra que, quer no exercício de 
mandato de Deputado Federal, quer no exercício como Ministro da 
Agricultura, sempre se pautou pela ética, pelo respeito e pelo trabalho. 
V.Exa. engrandeceu o agronegócio brasileiro, com posições firmes que 
todos nós da Casa, que já o conhecemos há tantos anos, sabemos que 
tomou. Tomava e assumia a responsabilidade. Foi por isso que o 
Ministério, sob o seu comando, sempre teve rumo, sempre teve direção 
e sempre teve resultados. O maior resultado é o agronegócio, que 
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colheu, nos últimos anos, as grandes safras e a acomodação para que 
o Brasil possa prosperar em função das suas decisões. Parabéns1 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Agradeço, querido amigo de muitas 
jornadas. Estamos há muito tempo nesta Casa e já enfrentamos muitas 
tarefas juntos, já defendemos muitas ideias juntos. Muito obrigado por 
esse carinho. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Reinhold 
Stephanes. 

 

 

 

 
Documento 91/176 

 
042.4.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 20/03/2018-17:44 

Publ.: DCD - 3/21/2018 - 151 ENIO VERRI-PT -PR 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Impopularidade do Governo Michel Temer. Posicionamento contrário às 

reformas trabalhista e previdenciária. Liderança do ex-Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva em pesquisas de intenção de voto à sucessão presidencial. 

 

O SR. ENIO VERRI (PT-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, colegas Deputadas e Deputados, população brasileira que 
nos vê e nos ouve, este é um momento muito importante para 
analisarmos o quão nítido estão para o povo brasileiro e para o mundo 
os resultados do golpe que foi aplicado no Brasil à democracia e ao 
Governo do PT. Essa nitidez fica clara nos resultados econômicos e 
políticos que vivemos hoje. 

É importante ressaltar que nós temos, nesses quase 2 anos de 
Governo golpista, uma ordem clara, direta e objetiva de quem é que 
ganha e quem é que perde com o golpe aplicado no Brasil. 

Vejam só o que aconteceria se fôssemos trabalhar de maneira lenta. 
Acabaram com o regime de partilha do pré-sal. Do resultado da 
exploração do pré-sal, dos royalties do pré-sal, 75% seriam destinados 
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à educação e 25%, à saúde. Em 10 anos essa lei teria que ser 
modificada. Afinal de contas, a nossa educação atingiria níveis nunca 
vistos na história deste País. 

Ao acabarem com o regime de partilha e voltarem o regime de 
concessão, abriram mão de investimentos naquilo que é tão importante 
para o povo brasileiro: a educação e a saúde. E pior: quando voltamos 
para o regime de concessão, o valor pelo qual se vendeu a concessão 
é de 10% do valor real. O primeiro lote que foi concedido e tinha o valor 
de 60 bilhões de reais foi entregue quase que de forma gratuita, por 6 
bilhões de reais - mais um prejuízo para o povo brasileiro. 

E pasmem, Sras. e Srs. Deputados: logo depois, alguns meses depois, 
chega para ser votada nesta Casa e é aprovada a "Lei MiShell". O que 
é a "Lei MiShell"? É a lei que isenta de impostos a Shell, que ganha o 
direito de explorar esse lote do pré-sal. Isso gera um prejuízo de quase 
1 trilhão de reais durante 20 anos. Vejam só: o Governo Temer abre 
mão de arrecadar 1 trilhão de reais em 20 anos para favorecer um 
grupo que ganha a exploração do pré-sal. 

Não acredito de maneira nenhuma em déficit na Previdência - e está 
provado que não há -, mas, se existisse o déficit e se o déficit fosse de 
240 bilhões de reais, como diz o Governo Temer, só o valor de que ele 
abriu mão para a Shell pagaria quatro déficits da Previdência, 
mostrando o quão mentiroso é o debate sobre o déficit da Previdência. 

Mas isso pode piorar com as políticas econômicas adotadas pelo 
Governo Temer. A Emenda Constitucional nº 95, que congela o 
Orçamento brasileiro por 20 anos, determina que o orçamento de 
20018 sofra, no máximo, a correção da inflação do ano passado. 
Ocorre que a inflação é uma média -foi de 3% no ano passado -, e nós 
sabemos que existem setores que tiveram inflação de 9%, outros 
setores tiveram inflação de 6% e outros, inflação negativa. Isso fez a 
média dar 3%. 

Os dados apontam que a inflação na educação brasileira é de 9%. Mas 
o Orçamento destinou a ela 3% de reajuste. Os dados mostram 
também que a inflação na saúde no Brasil foi de 6%, mas foram 
destinados a ela pelo Orçamento 3% de reajuste. Portanto, os 
investimentos nessas duas áreas, em 2018, em valores reais, serão 
menores do que os do ano passado. O Governo Temer não manteve a 
situação da saúde e da educação da maneira como estava, que era 
muito ruim; ele piorou. Foi isso que os golpistas, quando tiraram Dilma 
e votaram a favor de Temer, fizeram quando aprovaram a Emenda nº 
95. 

Outro aspecto importante que temos que ressaltar nisso tudo é a 
reforma trabalhista, que dizem ser moderna. Mas ela é moderna para 
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quem? Quem ganha com ela? Somente o grande empresário. Para as 
pequenas cidades e pequenos Municípios, que dependem dos 
empregos gerados, não há dúvida de que a reforma trabalhista vai 
causar um tremendo prejuízo. A terceirização, só ela, vai causar uma 
redução de 30%, em média, dos salários. 

Daqui a pouco o Governo vai dizer, Deputado Bebeto, V.Exa. que é 
sindicalista: "Olha, o desemprego está diminuindo no Governo 
Temer". É verdade; ele não mente; mais pessoas estarão vinculadas a 
algum tipo de ocupação. Só que o total de salários pagos na economia 
vai ser drasticamente reduzido. Mais pessoas das famílias estarão 
empregadas, mas a renda familiar vai cair drasticamente no Brasil. Os 
dados sobre a miséria e a fome no Brasil já apontam que elas 
chegaram. 

O trabalho intermitente paga 3 reais e 50 centavos a hora trabalhada. 
O trabalhador que não conseguir receber um salário mínimo no final do 
mês - e boa parte dele não consegue - vai tirar do seu bolso o dinheiro 
para pagar a Previdência. 

Por isso é importante ressaltar que a reforma da Previdência tem que 
ser feita após a reforma trabalhista. A reforma da Previdência não saiu 
de pauta. Em dezembro ela vai voltar, porque Temer tem que pagar a 
conta para o capital financeiro que financiou seu golpe. E, quando ela 
voltar à pauta, será exatamente a cereja do bolo do grande pacote que 
é entregue ao capital financeiro, fazendo com que a miséria e a 
pobreza aumentem no País. 

Mas quero destacar uma questão que julgo de extrema importância. 
Temer e seus asseclas podem muito bem fazer o que estão fazendo 
com a economia, pois eles têm maioria nesta Casa para aprovar tudo 
isso. A economia está mostrando a grande crise por que passamos. O 
povo brasileiro pode até não perceber isso, mas ele sente fome, sente 
a miséria, vê sua geladeira vazia, sofre com o desemprego. 

Prova de que o povo sente a sua real situação é o resultado das 
pesquisas de intenção de votos, nas quais Lula cresce cada vez mais. 
A Esquerda ocupa seu espaço. A Direita não conseguiu o que queria, 
pois achava que, dando o golpe, acabaria com o Governo do PT, com 
o avanço das lutas sociais e faria com que a elite dirigisse este País de 
novo. Ela perdeu! Ela pode até estar impondo a miséria, mas a 
população sente saudade do nosso Governo e o quer de volta. 

Para o sofrimento dessa elite, as pesquisas indicam que Lula está em 
primeiro lugar na intenção de votos e, se fosse candidato hoje, 
ganharia no primeiro turno. Por isso a criminalização de Lula! Por isso 
a preocupação da elite com o fato de Lula ser candidato! Porque, se 
ele for candidato, vai ganhar. E ganhando, ele vai reverter esse 
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absurdo que foram esses 2 anos de política econômica, que 
aumentaram a miséria em nosso País. 

Por isso, nós vemos o desespero da elite. O Supremo Tribunal Federal 
não quer discutir o habeas corpus apresentado pela defesa de Lula. O 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação de 
Lula e ampliou a pena dele. O que é isso? É a elite organizada 
servindo de instrumento do capital financeiro para que Lula não seja 
Presidente. 

Mas eu tenho uma coisa a dizer de forma muito clara: Lula será 
candidato a Presidente da República. Ele vai reverter esse quadro, 
vamos voltar a avançar, e o País vai seguir o caminho que merece e 
que trilhou por 13 anos. É isso que o povo quer, porque o povo sente 
falta de Lula e sabe de fato o que significa esse Governo que aí está. 

Por isso, Srs. Parlamentares, peço a V.Exas. que tenham 
sensibilidade. Não voltem a discutir assuntos que aumentem a miséria 
do nosso povo. Não podemos permitir que a reforma da Previdência 
seja pauta de novo. Não podemos permitir que a nossa juventude 
pague um preço tão alto com a reforma da Previdência, pois vai ter que 
trabalhar até os 70 anos e contribuir por 45 anos para poder se 
aposentar. 

Isso não vai acontecer. Os trabalhadores vão acabar pagando uma 
previdência privada, e vai acontecer aquilo que Temer e aqueles que o 
apoiam querem: acabar com o modelo de previdência que temos no 
Brasil. Não é a reforma da Previdência que eles querem. Não é a 
reforma da Previdência que está sendo discutida. O que se está 
discutindo é o fim do modelo previdenciário constituído pela Carta de 
1988; é a entrega da Previdência para a iniciativa privada, como é feito 
nos Estados Unidos, na Espanha, no Chile. E isso não aceitaremos. 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nossa luta foi 
exitosa na tentativa de impedir a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 287, de 2016, que iria prejudicar muito os trabalhadores 
de uma maneira geral. E ainda existe o grande prejuízo do fator 
previdenciário, que tira em média de 30% a 40% do valor do benefício 
do trabalhador homem e, para a mulher, é pior ainda, podendo chegar 
a tirar de 40% a 50%, em média. 

Tive o conhecimento de um caso hoje que me deixou estarrecido. Uma 
pessoa perdeu 70% do valor da aposentadoria com esse maldito fator 
previdenciário. 

Ainda bem que existe a fórmula 85/95, uma emenda que eu consegui 
aprovar na MP 664, que foi vetada pela Dilma. Depois ela foi 
reapresentada, e nós garantimos isso. Vamos lutar para continuar com 
essa garantia. 

E lembro aquilo que eu sempre digo: cuidado, porque praga de 
aposentado pega!  

Praga neles, Sr. Presidente! 
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Prejuízos causados à economia brasileira pela reforma trabalhista e pela 

desestatização de empresas estatais.  

 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) 
- Srs. Deputados, eu ouvi um discurso sobre a reforma trabalhista. 
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Infelizmente, as pessoas não vão buscar as suas colocações nas 
informações e nos dados que nos apresenta, inclusive, a economia 
brasileira, mas, sim, nas suas vontades pessoais, nos seus credos 
pessoais, que nada têm a ver com a realidade. 

Hoje, a Folha de S.Paulo destaca a seguinte manchete: Emprego 
informal tira força da retomada. 

Sessenta e cinco por cento do PIB brasileiro, de tudo que o Brasil 
produz de riqueza, vêm do consumo. E nós denunciávamos que essa 
reforma trabalhista iria desmontar a estrutura do mercado interno 
brasileiro, que é um dos pilares da economia brasileira. O que está 
havendo de avanço na questão do mercado formal para o mercado 
informal não é nessas atividades de baixa qualificação, mas em outros 
tipos de atividade que estão ocorrendo nos países mais desenvolvidos. 
Quebraram a estrutura do mercado interno brasileiro! Está aí o próprio 
Celso Pastore - ele não é nenhum esquerdista! -, que diz hoje: "A 
propensão a consumir de um empregado formal, que tem mais 
segurança e acesso ao crédito, é maior do que a de um 
informal". Infelizmente, diz ele, negligenciamos esse efeito na 
economia brasileira - um absurdo! 

Seiscentos postos de trabalho formal foram perdidos, e, mesmo com 1 
milhão de empregos informais sendo criados, isso não deu 
consolidação para o consumo brasileiro. A economia brasileira está 
patinando e vai patinar mais ainda, porque essa reforma trabalhista 
desestruturou o mercado interno brasileiro, com consequências 
seriíssimas na Previdência Social.  

Além disso, o Governo ainda implementa um processo de privatização, 
e as pessoas não analisam o conteúdo desse processo de privatização 
no Brasil. Privatização e abertura de capital na década de 50 
significavam a ampliação da capacidade produtiva. Não é mais! Estão 
vindo para o Brasil desmontando empresas, e nós estamos passando a 
ser importadores. 

Aconteceu isso agora no sistema de fertilizantes do Brasil. Fecharam a 
FAFEN. Querem paralisar a FAFEN - tanto a de Sergipe como a da 
Bahia -, que produz fertilizante, que gera emprego e agrega valor aos 
produtos do Brasil, fundamental para a geração de matéria-prima para 
a indústria química. Sabe o que a PETROBRAS quer fazer no polo 
petroquímico da Bahia? Criar um duto para a importação de amônia!  

Por isso, Sr. Presidente, nós precisamos ver esses dois pilares. Não 
vão recuperar a economia brasileira, e os resultados já estão 
demonstrando: a reforma trabalhista é um desastre para a economia 
brasileira. Quebra um dos principais fomentadores da própria indústria 
nacional, que é a sua força, que é o mercado interno brasileiro, um dos 



 

183 
 

maiores mercados internos do mundo. 

O segundo aspecto é esse processo de privatização que está 
desmontando a economia brasileira, desmontando a estrutura 
produtiva que levou a indústria brasileira, o sistema industrial brasileiro, 
a ser a 8ª economia do mundo, e vai levá-los cada vez mais à recessão 
e a um processo de dependência muito grande. 

Sr. Presidente, eu gostaria que a isso fosse dada ampla divulgação no 
programa A Voz do Brasil, porque essas duas reformas, a da 
Previdência e o processo precário, o processo devastador de 
privatização, vão levar o Brasil ao fundo do poço, além do golpe... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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Incapacidade de mobilização da base de sustentação do Governo na Casa após 

o recuo na votação da proposta de reforma previdenciária. Defesa de realização 

da reforma tributária. Não realização pelo Governo Federal de investimentos 

na área social.  

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agora há pouco, o nobre 
colega estava na tribuna dizendo que nós precisamos votar o projeto 
de segurança. A pergunta é a seguinte: que projeto? 

Depois de derrotada a reforma da Previdência no plenário desta 
Câmara, o Governo se desestruturou, não consegue mais mobilizar a 
sua base, enfim, o Governo se desempolgou. Esta Casa não conseguiu 
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mais se mobilizar para votar nenhuma matéria, principalmente depois 
da votação do decreto de intervenção no Rio de Janeiro, que foi um 
verdadeiro fracasso. 

A nossa bancada votou contra a intervenção no Rio de Janeiro porque 
nós já sabíamos que não havia seriedade em uma proposta para 
melhorar a segurança pública no Brasil nem no Rio de Janeiro. Os 
marqueteiros de Michel Temer, na semana que antecedia o anúncio da 
retirada do projeto da reforma da Previdência, tinham que inventar 
alguma coisa para não ficarem tão desmoralizados, tão 
envergonhados. Afinal, eles passaram meses e meses investindo em 
propagandas milionárias, inclusive com a Rede Globo na linha de 
frente, liderando a proposta da reforma da Previdência. 

Mas o povo brasileiro entendeu essa matéria mais do que qualquer 
outra. Os eleitores brasileiros não entenderam muito bem a desastrosa 
proposta de emenda à Constituição a favor da qual a maioria aqui 
votou: a que trata do limite de gastos. Também não entendeu a lei 
desastrosa que foi a reforma trabalhista. Mas entendeu - e não podia 
fazer nada - que duas votações foram feitas aqui para salvar o Michel 
Temer, para evitar que ele fosse investigado. Vejam o que a Câmara 
fez! Vejam o que a Câmera fez! Por duas vezes, o Supremo pediu para 
a Câmara autorizar a investigação do Temer, e a maioria dos 
Deputados não deu permissão. 

No entanto, todo cidadão entendeu que a reforma da Previdência era 
para acabar com ele próprio, era para matar ele próprio, tanto aqueles 
que já estavam no caminho de se aposentar, quanto aqueles jovens 
que um dia pensavam em se aposentar. E não houve alternativa para o 
Governo, a não ser recuar quanto a essa reforma. 

Então, se hoje tivéssemos que falar em reforma nesta Casa e 
quiséssemos votá-la, a reforma possível seria a tributária. O povo 
brasileiro não aguenta mais pagar tantos impostos, enquanto os ricos 
sonegam. Ou seja, o Estado deixa os ricos roubarem do Estado, e o 
Estado rouba dos pobres. É isso que está acontecendo neste País! 

Quando você pega um talão de energia, vê que pagou uma conta 
altíssima - porque o Michel Temer subiu as contas de energia ainda 
mais, assustadoramente - e sabe que 40% daquele valor que você está 
pagando de energia são impostos. Quando você compra um fogão, 
uma geladeira, uma bicicleta numa cidade do interior do seu Estado, 
entre 30% a 40% daquele valor corresponde a imposto. E quando você 
parcela no cartão aquela mercadoria, tome juros na cara - repito: tome 
juros na cara! Enquanto isso, uma meia dúzia de ricos sonega trilhões - 
trilhões! E quem paga os impostos são os pobres e a classe média, o 
pequeno e o médio empresários. Mas os ricos sonegam. E aí o 
Governo corta o dinheiro da educação, da saúde e da segurança 
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pública do Rio de Janeiro. 

Pode ser que aquele Estado tenha problemas de gestão, de 
coordenação, de vícios, de desvios que precisam ser corrigidos. Tudo 
isso nós entendemos. Mas a verdade é que há um sucateamento. 

Eu pergunto: do dia da intervenção até hoje, quantos narcotraficantes 
foram presos? Não são só os matadores, nem os mandantes dos 
matadores da Vereadora Marielle que não foram presos até agora. Não 
prenderam ninguém. Estão prendendo, é claro, aqueles que vendem 
cocaína, vendem maconha, roubam celulares e estão matando os 
inocentes, que não têm nada a ver com a coisa. Agora eu pergunto: e 
gente grande, os que são os mentores, os que articulam, quantos 
foram presos? 

Ora, pessoal, vai o Exército, junta-se a toda a Inteligência da Polícia 
Civil, da Policial Militar, todo mundo. E quantos fuzis foram 
apreendidos? Onde estão as metralhadoras? E as escopetas, as 765, 
cadê? Quantas foram apreendidas? E há um monte de gente lá. A 
mídia nacional e internacional está focada no Rio de Janeiro. 

E não é só no Rio de Janeiro. Lá em Belém, lá no Estado do Pará, a 
violência é maior do que a do Rio de Janeiro. A violência no Estado do 
Pará é maior do que no Rio de Janeiro! É só verificarmos os dados e 
veremos isso. Apesar disso, o Congresso Nacional constitucionalizou o 
corte de verbas da saúde, da educação e da segurança, que são papel 
do Estado. 

Os brasileiros e brasileiras pagam impostos altíssimos em tudo que 
compram no supermercado, nas lojas, em qualquer lugar e também 
quando usam o celular - pagam 40% de imposto sobre a tarifa de 
telefonia celular. Pagam, também, 40% sobre a energia elétrica, 40% 
sobre a bebida. E onde está esse dinheiro? 

Sr. Henrique Meirelles, Sr. Michel Temer, onde está o dinheiro? Para 
onde está indo, Sr. Presidente, esse dinheiro? Para os ricos, para meia 
dúzia de ricos. E os pobres não têm saída; pagam na fonte. No caso do 
Imposto de Renda, o cidadão que ganha 10 mil reais paga 27%, e o 
cara que ganha 100 mil reais, 200 mil reais, paga os mesmos 27%. 
Esse é o nosso País. 

E eu pergunto: cadê o dinheiro da saúde e da educação? Para onde 
está indo o dinheiro? Não há mais obras, nem estradas, nem 
saneamento. Parou tudo. Onde está o dinheiro? 

Este é o debate que nós precisamos fazer nesta Casa. Esse Governo, 
por si só, já é uma violência, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Mandetta) - Muito obrigado, Deputado Zé 
Geraldo. 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, um minuto, por favor. 

Obrigado, Presidente. 

Queria conclamar todo mundo a derrubar o veto da micro e pequena empresa, 

para chamar a atenção. Não adianta apenas derrubar o veto, nós temos que 

encontrar uma solução regimental, porque o prazo de opção da pequena e 

microempresa terminou em janeiro, e a Receita tem outra saída. Não adianta 

derrubar o veto, e a Receita não entende essa preocupação ou faz que não 

entende. 

Então, a nossa garantia é derrubar o veto e exigir do Governo uma portaria, 

uma instrução normativa, seja lá o que for, para resolver essa questão.  

Quero cumprimentar também os agentes comunitários de saúde e endemias 

pela derrubada do veto; o Funrural, pela derrubada do veto; e a questão do 

motorista irresponsável também aqui. 

E queria cumprimentar o Presidente Eunício Oliveira, que recebeu todas as 

lideranças que lutaram contra a reforma da previdência, mostrando a sua 

independência e a sua ação nesse momento extremamente importante. 

Portanto, parabéns, Presidente Eunício Oliveira! 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/AVANTE - PE) - Presidente, estou inscrito 
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pela Liderança do Avante. 

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Sr. Presidente. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP) - Para concluir, 

Presidente, e para poder cumprimentar V. Exª por ter recebido todas as 

lideranças que vieram cumprimentar V. Exª quando a reforma da previdência 

foi retirada de pauta. E V. Exª disse pra todos: aqui no Senado ela não vai 

andar. 

(Soa a campainha.) 

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP) - Parabéns por sua 

posição, por sua postura que garantiu, sem dúvida nenhuma, essa condição de 

que os trabalhadores brasileiros, os servidores de maneira geral, possam 

garantir os seus direitos sem a votação de uma reforma da previdência que só 

suprimia direitos; tirava direitos; impedia a cumulatividade de pensão e 

aposentadoria acima de dois salários mínimos; acabava com a aposentadoria 

por tempo de serviço e a aposentadoria por idade, e só a aposentadoria 

conjugada, dificultando a situação de cada trabalhador; acabava praticamente 

com o benefício assistencial e o benefício rural. 

Por isso, Sr. Presidente, aquela frase que a gente sempre disse durante toda a 

tramitação: praga de aposentado pega, praga em todos aqueles que retirarem 

direitos dos trabalhadores e dos servidores brasileiros. E vamos lutar para 

garantir isso e ressaltar, mais uma vez, a posição do Presidente Eunício 

Oliveira, nosso Presidente do Congresso: derrubar os vetos. 
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Artigo Salários do funcionalismo serão alvo após reforma da Previdência, 

publicado pelo jornal Valor Econômico.  

 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão 
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do orador.) - Eu queria voltar a tocar na questão dos salários, agora 
não para criticar a ingerência do Banco Mundial, mas para me referir a 
um artigo publicado no dia 27 de março pelo mesmo jornal Valor 
Econômico, com o seguinte título: Salários do funcionalismo serão alvo 
após reforma da Previdência. 

Quem falou que vai haver reforma da Previdência? Aqui diz que o 
próximo administrador, o próximo Governo, terá que, no início de 2019, 
fazer a reforma da Previdência. De que modo? Pensam que é fácil 
destruir direitos previdenciários? E, ao mesmo tempo, não vão 
conseguir tirar os direitos dos servidores públicos, como pretende esse 
artigo. 
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Distorções da Medida Provisória nº 809, de 2017, sobre a alteração da Lei nº 

11.516, de 2007, relativa à criação do Instituto Chico Mendes de Conservação 

e Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, e da Lei nº 7.957, de 1989, relativa 

à tabela de pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA. Sacrifícios impostos à população brasileira 

pelo Governo Michel Temer. Elevação dos índices de desemprego no País após 

a aprovação da reforma trabalhista. Natureza arbitrária da prisão do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Razões da não aprovação da reforma 

previdenciária. Apoio à candidatura do Líder petista à sucessão presidencial.  

 

O SR. HELDER SALOMÃO (PT-ES. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, estamos no 
debate sobre esta medida provisória, que, a meu ver, tem dois 
problemas sérios, entre outros. 

O primeiro é que propõe de criação de um fundo que contraria as 
orientações do Tribunal de Contas da União. Isso deve ser levado em 
conta, deve ser considerado por todos nós. 

O segundo, também importante, é que propõe a criação de cargos na 
mesma linha do que foi aprovado aqui em relação à terceirização, à 
reforma trabalhista, precarizando as relações de trabalho. 
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Além disso, os contratados cumpririam uma função que deve ser 
executada pelos analistas ambientais do IBAMA, ou seja, este Governo 
não se importa em escancarar o seu posicionamento contra as 
orientações do Tribunal de Contas e não leva em consideração que 
atividades-fim como as executadas pelos analistas do IBAMA devem 
ser realizadas por servidores estatutários, e não por servidores 
contratados com essa finalidade. 

Neste momento em que debatemos esta medida provisória, é 
importante falar o que o Governo golpista tem feito nos últimos meses 
e - por que não dizer? - nos últimos 2 anos. Este Governo, que chegou 
ao poder por meio de um golpe parlamentar, apoiado por setores do 
grande empresariado e do grande capital e por parcelas importantes do 
Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos de investigação, 
está impondo sacrifícios duros ao povo brasileiro. As reformas e as 
iniciativas do Governo aprovadas aqui têm, sim, precarizado a vida do 
trabalhador brasileiro. A reforma trabalhista, dentre outras coisas, tem 
produzido mais desemprego. É isto, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas: a reforma trabalhista, nos últimos meses, tem produzido 
mais desemprego. 

Além disso, por meio dos acordos coletivos, os trabalhadores estão 
perdendo cada vez mais. Estão vendo seus salários ficarem cada vez 
mais reduzidos e achatados. 

Além disso, a reforma trabalhista está inibindo o trabalhador de 
procurar os seus direitos. Muitos trabalhadores hoje estão tendo que 
pagar por conta de ações na Justiça do Trabalho. 

Portanto, este Governo, em pouco tempo, já conseguiu desagradar a 
grande maioria do povo brasileiro e não tem projeto palatável. Eu 
queria ver o candidato do Governo defender a reforma da Previdência 
e ganhar os votos do povo brasileiro! Eu queria ver o candidato do 
Governo e dos golpistas defender essas reformas que retiram direitos 
do povo brasileiro e conseguir ganhar as eleições! O Governo não tem 
candidatos e não tem votos! E o projeto que tem não é um projeto que 
a população brasileira vá escolher nas eleições deste ano. Por isso, só 
resta a eles, que não têm projeto palatável, que não têm candidato, 
que não têm voto, tentar ganhar mais uma vez no tapetão, no golpe.  

Assim, setores da Justiça, mancomunados com esse golpe, estão 
desdobrando aquilo que foi feito em 2016. A condenação e a prisão do 
ex-Presidente Lula são a mais clara demonstração da falta de respeito 
às leis do nosso País, são a mais clara demonstração da falta de 
respeito à nossa Constituição. Eles não gostam da democracia. Eles 
não sabem viver numa democracia e, por isso, têm que aplicar golpes.  

Mas o povo brasileiro, Deputado Pedro Uczai, está abrindo os olhos, 
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está acordando. E muitos daqueles que foram às ruas pedir 
o impeachment da ex-Presidente Dilma, muitos daqueles que se 
pintaram e se vestiram de amarelo e foram para as ruas pedir o fim da 
corrupção hoje se calam. Suas panelas estão guardadas. Eles se 
calam e não têm coragem de defender seus candidatos, aqueles que 
no passado diziam que combateriam a corrupção. Hoje, são eles que 
estão protagonizando os maiores escândalos de corrupção em nosso 
País. Que moral têm para questionar a postura política e a conduta do 
ex-Presidente Lula? Que moral têm? Que moral têm de chegar ao povo 
brasileiro e pedir voto nessas eleições?  

Nós vamos continuar enfrentando o golpe, vamos continuar 
defendendo a democracia, vamos seguir firmes na defesa dos direitos 
do povo brasileiro.  

Os governistas não conseguiram aprovar a reforma da Previdência, 
porque sabiam que, se essa reforma fosse aprovada com os seus 
votos, receberiam o troco do povo brasileiro nas eleições de outubro. 
Correram desse debate! Nós vamos continuar conversando, 
dialogando com o povo brasileiro sobre este momento e vamos, sim, 
vencer a batalha que vem pela frente. E essa batalha será vencida não 
só por aqueles que ocupam uma cadeira neste Parlamento, mas 
especialmente pela luta dos movimentos sociais em todos os cantos do 
País. Vamos continuar em vigília, vamos continuar na luta. 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. DANILO FORTE (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores, o Deputado Danilo 
Forte votou com o partido. 

O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB-PA. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Presidente, o Deputado José Priante votou com o PMDB na 
última votação.  

O SR. HELDER SALOMÃO - Sr. Presidente, para encerrar, queria 
dizer que essa medida provisória de que iniciamos o debate tem a 
mesma finalidade das outras medidas deste Governo.  

Vamos defender o direito de o ex-Presidente Lula ser candidato à 
Presidência. Vamos defender a democracia e denunciar este Governo, 
junto com a sua base, que não tem moral, que não tem projeto e que 
quer impor cada vez mais sacrifícios ao nosso povo. 

Vamos em frente com a certeza de que os que estão hoje no Governo 
passarão, não vencerão, porque o povo está cada vez mais atento. E a 
nossa luta ganha cada dia mais adesão em todo o território brasileiro. 
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Muito obrigado. 
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Comissão Geral para debate das taxas de juros vigentes no País. 

 

O SR. FLÁVIO ATALIBA - Bom dia a todos e a todas, Deputados, 
Deputadas, técnicos desta Casa. É um prazer muito grande participar 
do debate sobre este tema. Sem dúvida nenhuma, a Casa está de 
parabéns por trazer uma discussão da mais alta importância para o 
País, que é sobre a taxa de juros. 

Este não é um tema de interesse somente de um partido ou de outro, 
mas de relevância nacional. Precisamos, nas próximas eleições - para 
Presidente, para Deputados Federais, para Senadores e para 
Deputados Estaduais -, levar essa discussão para todo o Brasil. 

Inicialmente, eu gostaria de fazer um registro. Eu dirijo há 7 anos o 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Ele se 
apresenta de forma significativa, porque o Brasil perdeu há muito 
tempo a sua capacidade de planejamento. Com esse instituto, que 
completa 15 anos de existência cada vez mais fortalecido, nós estamos 
desenvolvendo o projeto Ceará 2050, para pensar o Estado daqui a 30 
anos. Essa influência é muito importante, porque estabelece políticas 
da mais alta qualidade e capacidade de antecipar soluções a 
problemas que virão. 

O Brasil há muito tempo perdeu essa capacidade. Por conta disso, 
assistimos a essa inconsistência macroeconômica do País, que se 
revela na taxa de juros. Em grande parte, isso está associado à 
capacidade de o País pensar suas políticas públicas para se antecipar 
aos problemas. 

Nesse sentido, para não ser repetitivo, pois tudo já foi falado aqui a 



 

192 
 

respeito dos motivos pelos quais a taxa de juros é muito elevada no 
Brasil - eu concordo praticamente com tudo o que foi falado -, eu 
gostaria de chamar a atenção para alguns pontos específicos. 

Primeiramente, taxa de juros é o preço da moeda. Isso está nos 
manuais básicos de economia. Nesse sentido, o País precisa de 
poupança nacional. Nós só cresceremos, só teremos capacidade de 
aumentar nossos investimentos - porque isso vai reduzir a taxa de juros 
- se tivermos poupança nacional. O Brasil, entre os países em 
desenvolvimento, é aquele que tem uma das menores taxas de 
poupança. Isso claramente tem reflexo na taxa de juros. 

Associada a esse problema, nós temos a discussão da reforma da 
Previdência, que esta Casa tem procurado debater nos últimos meses. 
É uma discussão que precisa ser feita no País, não só neste ano, mas 
também no próximo, sobre que tipo de reforma da Previdência nós 
precisaremos fazer. 

É muito claro, em todas as discussões de reforma previdenciária em 
todos os países do mundo, que a previdência, principalmente quando 
se concilia um sistema de repartição com um sistema de capitalização 
que permite poupança nacional e poupança de longo prazo, é um 
instrumento essencial para a promoção da redução da taxa de juros de 
longo prazo e aumento de investimento. 

Nós precisamos colocar definitivamente na agenda do País a 
discussão da reforma da Previdência, de modo que possamos sair 
paulatinamente desse sistema de repartição, que, com certeza, estará 
em crise permanentemente nos próximos anos. Naturalmente, a 
população está envelhecendo, e precisamos pensar em uma maneira 
de transitar para sistemas de contas individuais e poupanças 
individuais. Isso aumentará a poupança nacional. 

Outro tema que eu gostaria de abordar é o rebatimento regional, o 
porquê de as taxas de juros reais serem diferentes. Um taxa de juros 
real elevada provoca efeitos, no Nordeste, diferente do que provoca no 
Sudeste, no Sul ou no Centro-Oeste. 

Falando pelo Nordeste, a economia nordestina é, em grande parte, 
fortalecida no setor de serviços. Quando os juros reais sobem, eles 
impactam diretamente no crédito e na possibilidade de novos 
investimentos nessa área. 

Então, nós precisamos entender o problema da taxa de juros não só no 
âmbito nacional, mas também quanto ao seu rebatimento regional. 

Por fim, o Brasil é um dos países com maior desigualdade de renda no 
mundo. Talvez, em economias com PIB elevado, nós sejamos o País 
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com maior desigualdade. Maior desigualdade também está fortemente 
associada a taxas reais de juros. Quem consegue proteger suas 
riquezas são as pessoas de renda mais alta. As pessoas mais pobres, 
de renda mais baixa, têm dificuldades de proteger suas riquezas com a 
taxa de juros.  

Termino com esses três grandes temas. 

Quero parabenizar mais uma vez esta Casa e o Presidente Rodrigo 
Maia por fomentar esta discussão. Acredito que ela possa ser 
permanente, principalmente neste ano de eleições no Brasil. 

Obrigado a todos. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Leitão) - Agradeço ao nosso 
convidado a manifestação. 
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O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, hoje de manhã, eu estava assistindo ao telejornal Bom Dia 
Brasil, e apareceu a estatística da violência no Rio de Janeiro no mês 
de março. 

O mês de março foi aquele em que mais houve roubos de carro, nos 
últimos 27 anos. Foi o mês com o maior número de roubos de cargas 
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nos últimos 27 anos no Rio de Janeiro. 

O Presidente Michel Temer, não conseguindo mais aprovar a reforma 
da Previdência, até porque não tinha votos suficientes para aprová-la, 
de supetão, muito rapidamente, inventou a intervenção no Rio de 
Janeiro, sem se comunicar com esta Casa ou nem mesmo com o 
Governador do Rio de Janeira. Fez isso sem se comunicar com 
ninguém.  

Michel Temer deu início à intervenção, dizendo que era uma forma de 
acabar com a violência no Rio de Janeiro. Considerando a forma como 
a intervenção foi feita no Estado, nós já denunciamos que a violência 
no Rio de Janeiro não iria acabar. Março, segundo as estatísticas, foi o 
mês mais violento, em se tratando de roubo de carros e de cargas nos 
últimos 27 anos. Aliás, houve um carregamento a 500 metros da base 
militar. 

Portanto, nós não concordamos com a intervenção. 
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sobre alteração da Lei de Execução Penal, com vista à criação do regime 

penitenciário de segurança máxima. Importância da garantia do voto em 

trânsito aos policiais e bombeiros militares. Aprovação pela Casa de projeto de 

lei sobre a extinção da pena de prisão disciplinar imposta à corporação. 

Relevância dos trabalhos realizados pelos agentes da segurança pública no 

Estado de Minas Gerais. 

 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV 
Câmara, hoje os servidores públicos de Minas Gerais, em especial os 
policiais e bombeiros militares, os policiais civis, amanheceram com 
uma notícia, eu diria, bombástica por parte do Governador. Não 
satisfeito com o parcelamento de salários há mais de 2 anos e com 
atraso de salários, hoje o Governador anunciou que, por conta de um 
erro apontado pelo Tribunal de Contas de que em Minas Gerais 96 mil 
servidores estão recebendo de forma indevida, gerando prejuízo de 
mais de 5 bilhões ao ano, novamente seria atrasado o salário, para 
refazer a folha. 

Foi por muito pouco que a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de 
Bombeiros Militar e a Polícia Civil não pararam hoje suas atividades. O 
Governo sentiu a reação forte e pesada do conjunto dos servidores, 
especialmente dos militares de Minas Gerais, recuou na sua decisão e 
anunciou o pagamento para o dia 16. 

Queremos neste momento mandar um recado muito claro ao Governo 
de Minas Gerais. Esses 3 anos sem reajuste, com a inflação que está 
paulatinamente corroendo a capacidade de compra dos policiais e dos 
servidores de um modo geral, o parcelamento e o atraso de salários, 
tudo isso está gerando um desequilíbrio na administração financeira 
familiar do conjunto dos servidores. Além da incidência de multa, eles 
estão perdendo a capacidade de refazer os seus empréstimos 
consignados, gerando um grande prejuízo aos servidores. 

Portanto, Governador Pimentel, estamos chegando, de fato, ao limite. 
E hoje, tenha certeza, se V.Exa. não tivesse recuado da decisão de 
atrasar o salário dos policiais militares e dos bombeiros militares, 
estaríamos convivendo neste momento com uma crise institucional em 
Minas Gerais. 

Quero, nesta oportunidade, trazer algumas preocupações. Já estamos 
chegando ao final desta Legislatura, a Copa do Mundo e o processo 
eleitoral cada dia mais esvaziam as Comissões e o Plenário desta 
Casa. Este é o momento de tentarmos, de alguma forma, identificar 
aquilo que produzimos nesses quase 4 anos e os desafios que temos. 

Nós queremos começar com um desafio que está colocado para todos 
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nós, em especial, para o conjunto dos policiais e bombeiros militares do 
Brasil, que é a reforma da Previdência. 

O Governo Federal, quando anunciou a reforma em 2016, incluiu o 
conjunto dos militares na reforma da Previdência, colocando todos nas 
mesmas condições. 

Nós fizemos aqui uma luta - entendo eu - muito coerente na defesa dos 
atuais direitos de aposentadoria do conjunto dos trabalhadores civis e 
militares, dos trabalhadores públicos e da iniciativa privada. 

Fizemos uma defesa muito intransigente dos direitos dos trabalhadores 
rurais e dos servidores públicos, mas, de forma especial, dos militares. 
Não é porque achamos que o militar vale mais, e sim porque 
entendemos que a responsabilidade do conjunto dos militares, seja das 
Forças Armadas, seja dos policiais e bombeiros militares nos Estados, 
é de uma importância imprescindível para a democracia e para a 
governabilidade. E, dentro do conjunto dos servidores públicos, o maior 
risco de vida está sim na profissão dos policiais e bombeiros militares. 

Tendo o Rio de Janeiro como referência, com mais de 50 mortes só 
neste ano, o número de policiais e bombeiros militares assassinados 
no Brasil, nos últimos 4 ou 5 anos, já passa de 1 mil policiais e 
bombeiros militares. 

São números inaceitáveis e que exigem de nós, quando discutimos 
reforma da Previdência, quando discutimos direito de aposentadoria, a 
responsabilidade e a coragem de dizer que, para mudar os critérios de 
aposentadoria, os direitos previdenciários dos militares, o Governo tem 
que estar preparado também para uma guerra com esses militares. 

É assim que nós nos colocamos nesse debate da reforma da 
Previdência, que neste momento está paralisada por conta da 
intervenção no Rio de Janeiro. Porém, temos a clareza de que, no ano 
que vem, com qualquer Governo, haverá esse debate, pois o texto está 
colocado aqui no plenário. 

Portanto quero aqui alertar aos policiais e bombeiros militares de todo o 
País que o que nós construímos até agora, na nossa compreensão, 
preserva os direitos conquistados nas reformas anteriores, dos 
Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula, mas ainda temos o 
desafio de fazer a votação em plenário, de enfrentar o novo Governo 
no ano que vem com esse tema que é muito sério. 

Apesar da construção feita, apesar de termos afastado o texto dessa 
reforma, nós não podemos abaixar a guarda, não podemos perder de 
vista que temos um risco colocado concretamente a nossa frente e 
temos que manter nossa capacidade de articulação e de luta. 
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Nós trazemos ao nosso mandato o desafio diário de debater a 
segurança pública. Quero aproveitar neste momento a presença do 
Deputado Jorginho Mello, autor da PEC 423/14, que estava na 
presidência desta sessão e que, temporariamente, a transmitiu à 
Deputada Erika Kokay, e a do Deputado Marcos Rogério, que é Relator 
dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, para dizer com 
muita convicção que nós temos clareza do desafio da segurança 
pública, temos clareza do tamanho dos problemas e temos clareza que 
nenhuma medida isolada será suficiente para resolver os problemas, 
porque nós não temos um problema só, portanto não temos uma 
solução só. 

Mas o que mais me incomoda, o que mais me move neste trabalho é a 
compreensão e a tristeza de ver o Brasil nos últimos lugares 
do ranking da capacidade de elucidação de crimes. As estatísticas 
disponíveis apontam para o esclarecimento de menos de 8% dos 
crimes de homicídio e menos de 3% dos demais crimes, entre os quais 
os crimes contra o patrimônio. Só há apuração de crime contra o 
patrimônio, quando envolve um figurão da política ou um figurão de 
poder econômico. Fora disso, temos apenas vítimas, não temos 
elucidação de crimes. Nós não temos elucidação de crimes de 
homicídios para mais de 8%. Temos até nichos de excelência em 
algumas delegacias, em alguns Estados, mas a média nacional é essa. 

No entanto, temos o maior índice de homicídios do mundo, 
proporcionalmente falando. Nós estamos em sétima colocação, 
Deputado Marcos Rogério. V.Exa. conhece este tema e tem debatido 
com muita propriedade. Estamos na sétima posição no ranking de 
homicídios por relação de 100 mil. A média mundial é de 30 para cada 
100 mil. Mas temos no Brasil até 140 homicídios por grupos de 100 mil, 
quando nós estratificamos e apontamos alguns Municípios. 

Em contrapartida, nós temos esse modelo de atuação das polícias. O 
Brasil, para nossa tristeza, para nossa vergonha, é o único país da 
América Latina - poderíamos ficar só aqui, na América Latina, mas 
estendemos para o resto do mundo e vamos nos equiparar a Guiné-
Bissau e a Cabo Verde - que tem esse modelo de atuação das polícias, 
ou seja, a chamada polícia partida. 

E no mundo há países com índices de elucidação de crimes muito 
maiores. O Chile tem polícia militar que investiga, a França tem polícia 
militar que investiga. Lá, os índices de elucidação de crimes são de 
80%, 90%. No Paraguai, na Argentina, os índices de elucidação de 
crimes são acima de 70%. O que eles têm de diferente? Têm uma 
obviedade: polícia de ciclo completo, que dá a todas as polícias a 
capacidade de investigar. 

Aqui nós temos um debate, de um lado, ideológico, e, de outro lado - e 
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eu até respeito -, que é o de questionar se militar serve ou não serve 
para investigar. Eu acho que esse questionamento é válido, porque nós 
não temos essa experiência, nunca nos deram essa oportunidade. 
Nunca se deu às polícias militares a competência da investigação. 
Então, é claro que é razoável esse questionamento. Mas nós 
rechaçamos essa tese, porque, do ponto de vista ideológico, quem 
comete abusos é o Estado, e não necessária e especificamente um 
órgão do Estado. 

Portanto, a violência de Estado, infelizmente, está incrustada em todos 
os órgãos, inclusive, falando de polícia - de todas as polícias - em 
maior ou menor grau. Nós temos todos que combater esses 
instrumentos. E nós entendemos que um dos fatores, inclusive, dessa 
necessidade do uso da força, em maior grau do que em outros 
Estados, está exatamente no modelo de polícia. O enfrentamento dos 
bandidos com os policiais é tão violento que não se é capaz de fazer 
esse enfrentamento sem estar armado, sem estar pensando no uso da 
força como um dos instrumentos. 

Portanto, nós precisamos atacar, no âmbito de atuação da polícia, 
aquilo que o mundo já fez, que é aumentar a nossa capacidade de 
investigação. Para isso, há uma solução óbvia. De novo, eu me reporto 
ao Deputado Marcos Rogério, que está estudando este assunto e é 
Relator dessas PECs na CCJ, e ao Deputado Jorginho Mello, que é um 
dos autores da PEC, como eu também sou autor de uma delas, a PEC 
431/14. 

Nós precisamos urgentemente, se quisermos de fato aumentar a nossa 
capacidade de elucidação de crimes, adotar a polícia de ciclo completo 
no Brasil e, para tanto, precisamos enfrentar esse debate na CCJ. 

Lembro-me bem, Deputado Marcos Rogério, de quando eu estava 
colhendo assinaturas para apresentar essa PEC aqui na Câmara, e a 
maioria dos Deputados me perguntava: "O que é isso, Gonzaga?" Uns 
entendiam em 30 segundos, outros demoravam 10 minutos, mas todos 
foram compreendendo a obviedade do ciclo completo. Quando eu fui 
colher assinaturas para criarmos a Frente Parlamentar em Apoio à 
Adoção no Brasil do Ciclo Completo de Polícia, também tive que 
explicar o que era isso para vários Deputados, e hoje eu vejo a maioria 
dos Deputados se referindo ao ciclo completo como alternativa.  

Portanto, eu fico feliz em ver que enquanto tese, enquanto ideia, 
enquanto princípio de atuação, o tema avançou e, de certa forma, está 
se consolidando. Recentemente, numa audiência pública no Senado, 
assim que se criou o Ministério da Segurança e que houve a 
intervenção no Rio de Janeiro, ocorreu um debate no Senado, e eu tive 
o prazer de ver e ouvir vários Senadores falando sobre o ciclo 
completo, de ver e ouvir vários especialistas falando sobre o ciclo 
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completo. Assim, essa obviedade de que não se falava, parece-nos ser 
já um tema enfrentado por nós. 

Espero, ainda que discordando de V.Exa., no que diz respeito à 
tramitação das PECs neste momento, que possamos superar esse 
debate da tramitação das PECs para que esse problema seja 
enfrentado, de fato, com responsabilidade. 

Quero dizer ainda que nós não aceitaremos a unificação da Polícia 
Militar com a Polícia Civil. Poderia ser por uma razão ou por razões 
apenas de ordem corporativa. Eu até poderia admitir - e admito, com 
muita clareza - que, com a desmilitarização da polícia, toda a 
construção que fizemos em defesa da previdência dos militares cai por 
terra. Então, nós temos razões sim para dizer que não aceitamos a 
desmilitarização, até para proteger os nossos direitos. Mas não 
aceitamos também porque isso não é necessário para fazermos o 
avanço de que precisamos na capacidade de investigação, de 
elucidação de crimes no Brasil. 

Concedo aparte ao Deputado Marcos Rogério. 

O Sr. Marcos Rogério - Deputado Subtenente Gonzaga, V.Exa. traz a 
este plenário um tema de fundamental importância: a questão da 
segurança pública no Brasil. V.Exa. deve ser homenageado por ser, 
nesta Casa, uma voz ouvida, respeitada, não apenas pelos discursos 
que faz, mas também pela política de segurança pública que propõe. 
Esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição que institui o 
ciclo completo, é apenas um dos temas que V.Exa. trabalha nesta 
Casa e do qual eu tenho a honra de ser o Relator. V.Exa. propõe, com 
muito acerto, soluções efetivas para a segurança pública. O Estado de 
Minas Gerais deve se orgulhar de V.Exa., pela atuação que tem nesta 
Casa, o que engrandece o Parlamento e contribui com o Brasil ao 
apresentar propostas extremamente importantes. Apenas para pontuar 
essa questão da polícia de ciclo completo, quero dizer que eu também 
tenho uma posição contrária à unificação das polícias. Acho que são 
duas instituições que devem ser preservadas, que devem ser 
fortalecidas e que se deve garantir especialidade a elas. Mas a polícia 
de ciclo completo é a polícia efetiva, é a polícia que atende à 
sociedade. O objetivo aqui não é corporativista, mas o de atender à 
sociedade com maior margem de eficiência. Um distrito que está a 300 
quilômetros de uma cidade e não tem uma delegacia de polícia conta lá 
com a Polícia Militar. Às vezes, um criminoso que comete um crime de 
menor potencial tem que ser deslocado até a capital, até a cidade mais 
próxima, onde há uma delegacia, para lá fazer um flagrante. Isso é algo 
que a Polícia Militar poderia resolver ali, com a guarnição presente 
naquela cidade. No entanto, é preciso fazer o deslocamento desse 
criminoso, o que importa em despesa, em insegurança para quem fica 
na cidade e em ineficiência para a sociedade. Portanto, a proposta de 
emenda à Constituição de sua autoria é um acerto para as instituições 
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Polícia Militar e Polícia Civil e um ganho para a sociedade. Saúdo 
V.Exa. pela iniciativa e pelo seu grande acerto na área de segurança 
pública nesta Casa. 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA - Obrigado, Deputado Marcos 
Rogério. 

Quero dizer, nessa mesma linha, que eu fui também autor de um 
requerimento, na Comissão de Segurança Pública, que se transformou 
em uma indicação desta Casa, sugerindo a criação do Ministério da 
Segurança Pública. 

Considero um grande acerto a criação do Ministério da Segurança 
Pública, porque uma das dificuldades da segurança pública no Brasil é 
a inexistência de um sistema. 

Eu já participei de vários debates e programas aqui, na própria Casa, 
em que ouvi afirmações do tipo: "As polícias estão falidas. A segurança 
pública está falida". Eu faço uma afirmação com muita convicção: os 
órgãos de polícia não estão falidos. As Polícias Militares estão 
cumprindo sua missão; as Polícias Civis estão cumprindo a sua 
missão; as Guardas Municipais, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal e o Corpo de Bombeiros estão cumprindo a sua missão. O que 
nós não temos é um sistema que dê efetividade à ação de cada um 
desses órgãos. 

Portanto, trabalhamos a criação do Ministério da Segurança Pública, 
assim como estamos trabalhando a criação do SUSP - Sistema Único 
de Segurança Pública, pois entendemos que no modelo atual o ente 
federado central não pode sequer dar uma orientação formal aos 
Estados. O Ministro da Justiça, agora Ministro da Segurança Pública, 
sequer tem autonomia para formalmente se dirigir ao comandante da 
Polícia Militar de um Estado ou ao Chefe de Polícia de um Estado, 
porque não há um instrumento formal dessa organização. 

Entendemos ser o SUSP esse caminho, pois ele não cria nenhuma 
atribuição para nenhuma polícia, não interfere diretamente na 
organização de nenhuma polícia, mas com certeza terá o condão, a 
capacidade de promover a integração desses órgãos, compartilhar 
informações e somar esforços para concretamente melhorarmos a 
nossa capacidade de investigação e, por consequência, de prevenção. 

Porém, é necessário que nós também tenhamos um olhar para outros 
órgãos, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. É preciso que 
tenhamos responsabilidade, agora que estamos tendo a oportunidade 
de discutir o Código de Processo Penal, de não fazer um código para 
empoderar uma categoria. Não pode ser um código como está neste 
momento o relatório previamente apresentado pelo Deputado João 



 

201 
 

Campos, voltado para empoderamento da Polícia Civil e de seus 
dirigentes, seus delegados. 

É preciso que tenhamos um olhar para a modernização, que tenhamos 
um olhar no Código de Processo Penal que aponte a solução do ciclo 
completo como alternativa concreta e real para melhorar a segurança 
pública no Brasil. É preciso que tenhamos coragem de enfrentar outros 
aspectos do sistema de persecução penal do Brasil, como, por 
exemplo, o sistema prisional. 

Todo dia nós ouvimos aqui manifestações sobre a falência do sistema 
prisional, mas não conseguimos enxergar uma ação concreta do Poder 
Executivo, até mesmo da Câmara dos Deputados, para que nós 
possamos alterar o sistema prisional. 

Eu sou daqueles que entende também que não basta só prender, tem 
que dar as condições para a execução da pena. Num país em que há 
900 mil mandados de prisão em aberto esperando para ser cumpridos, 
de acordo com dados do CNJ, em que há uma população carcerária de 
700 mil ocupando 350 mil vagas - nós só temos 350 mil vagas, em que 
há uma legislação que impõe o encarceramento apenas para as penas 
acima de 8 anos, em que há penas alternativas para as condenações 
de até 4 anos, para as quais não é permitida sequer a prisão, em que 
há esse índice tão baixo de elucidação de crimes, é claro que algo está 
errado também no sistema prisional. 

Nós temos que ter coragem de enfrentar tudo isso, mas também dizer 
que é preciso ampliar o número de vagas no sistema prisional. É 
preciso dizer que nós precisamos mudar o regime disciplinar prisional 
para que o Estado brasileiro tenha instrumentos para trabalhar, para 
atuar, para isolar os chefes de organização criminosa. 

Chega de falarmos aqui todo dia que as cadeias são escolas do crime! 
Do jeito que está, será a escola do crime sim, mas a legislação é que 
impõe isso! Portanto, nós temos que ter coragem! Temos que ter 
coragem para alterar os critérios de progressão de regime. Temos que 
ter coragem de criar regime disciplinar mais duro para os chefes de 
organização criminosa. Temos que ter coragem de criar regime 
disciplinar mais duro para quem assassina policiais. Temos que gerar 
regime disciplinar mais duro para aqueles que ameaçam policiais, 
ameaçam juízes, para os reincidentes. Nós trabalhamos inclusive um 
novo conceito de repetição criminosa, porque a reincidência está 
caracterizada apenas no trânsito em julgado. 

Portanto, nós não podemos admitir que pessoas com duas, três, quatro 
condenações por crimes graves, por homicídio, não tenham nenhuma 
consequência no seu regime disciplinar no cumprimento da sua pena. 
E já existe proposta esse sentido. 
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Nós fazemos um apelo ao Presidente desta Casa, para que paute ao 
menos o requerimento de urgência para podermos analisar o PL 7.223, 
que tenta resolver essas questões do regime disciplinar mais gravoso, 
altera as regras de progressão do regime, altera significativamente os 
critérios e a rigidez da comunicação no presídio. Nós não podemos 
conviver com isso. 

Mas nós queremos também apontar aqui alguns sucessos que tivemos 
nesta Casa, como, por exemplo, a garantia do direito ao voto em 
trânsito, em especial para os policiais e bombeiros militares. 

Nós sempre dissemos o seguinte: não há eleição sem a presença da 
Polícia Militar em lugar nenhum do Brasil. Nenhum presidente de seção 
eleitoral abre as urnas, sem que tenha a garantia da segurança pela 
Polícia Militar. No entanto, a legislação impedia o direito e as condições 
do voto em trânsito para esses policiais. 

Numa legislação de 2015 - e ela se evidencia neste momento em que 
se aproximam as eleições -, nós conseguimos garantir, a partir de um 
projeto de nossa autoria, o direito ao voto em trânsito para todos os 
policiais e bombeiros militares, policias civis, agentes penitenciários, 
policiais federais e todos aqueles que, obrigatoriamente, estarão em 
serviço, que não têm autonomia para escolher entre trabalhar ou não 
trabalhar e que, pelo cumprimento da função, estavam impedidos do 
exercício do direito de cidadania em relação ao voto. 

Então, neste ano, todos os policiais que estiverem em serviço poderão 
votar. Para isso, é necessário que essa informação seja repassada ao 
TRE. E nós fazemos um apelo a todos os dirigentes e comandantes 
das polícias do Brasil para que não percam o prazo para informar ao 
TRE onde estarão escalados os policiais e bombeiros militares e os 
policiais civis. 

Por fim, eu quero registrar aqui também um avanço naquilo que nós 
consideramos a busca da cidadania dos policiais e bombeiros militares. 
Nós aprovamos aqui na Câmara em 2015 um projeto de lei de nossa 
autoria que acaba com a pena de prisão disciplinar para os policiais e 
bombeiros militares do Brasil. 

Essa pena de prisão disciplinar é uma agressão, é uma pena 
humilhante, é uma pena inaceitável. Enquanto só encarceramos 
criminosos com condenação acima de 8 anos, nós estamos prendendo 
policiais e bombeiros militares por faltas disciplinares, como deixar de 
fazer uma continência, deixar de estar com o cabelo bem cortado. 
Então, isso é inadmissível. É uma pena degradante. Esta Câmara 
votou e estamos apelando ao Presidente do Senado para que coloque 
em votação essa matéria, porque também já está pronta para ir ao 
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plenário do Senado. 

Ontem, aprovamos na Comissão de Segurança Pública um texto 
específico para a Polícia e Corpo de Bombeiros Militar de Brasília 
também extinguindo a pena de prisão disciplinar para os policiais e 
bombeiros militares de Brasília. 

Mas eu quero encerrar esta nossa participação nesta data voltando a 
Minas Gerais, voltando aos desafios que nós temos enquanto 
instituição e enquanto classe em Minas Gerais e, mais uma vez, 
deixando aqui uma manifestação muito clara ao Governador Pimentel. 

Nós não estamos mais tolerando. Os policiais e bombeiros militares 
não estão mais tolerando. Estamos convivendo há 2 anos e meio com 
salários atrasados, com salários parcelados, sem nenhuma expectativa 
de atualização, sem nenhuma expectativa de correção inflacionária. 

Ora, a Polícia Militar de Minas já parou por duas vezes. E quem impôs 
a paralisação dos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais no 
primeiro momento, em 1997, foi o Governador Eduardo Azeredo e no 
segundo momento, em 2004, foi o Governador Aécio Neves. E por que 
eles a impuseram? Porque desrespeitaram, porque ignoraram a 
capacidade de reação, porque ignoraram a capacidade de articulação. 
E o Governador Pimentel parece que não quer considerar essa 
situação, parece que não quer considerar essa hipótese.  

O atraso do salário está trazendo desavenças familiares, porque está 
aumentando a despesa com multas, com juros. Como se bastasse o 
atraso dos salários, está atrasando as consignações em favor dos 
bancos. Por consequência, os bancos estão negativando os 
trabalhadores. Está atrasando o repasse para o nosso instituto de 
previdência, que é também o responsável pela gestão da saúde. E com 
isso os nossos conveniados estão cancelando esses contratos, 
cancelando atendimento, deixando as famílias dos policiais e 
bombeiros militares numa situação de desamparo. 

Enquanto o problema é só com os policiais e bombeiros militares, eles 
enfrentam profissionalmente. Mas, quando atinge a família, quando é o 
filho deles que está na porta do hospital e não tem atendimento, aí sim 
eles reagem muito para defender seu filho. 

Portanto, fazemos esse apelo ao Governo, mas também um alerta de 
que pode sim, num futuro muito próximo, em dias próximos, haver uma 
ruptura institucional em Minas Gerais em razão desse desrespeito e 
porque o Governo Estadual até este momento não tem capacidade de 
apontar uma solução, de apontar um caminho. 

Se em 2015, havia a argumentação de que recebeu o Estado 
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quebrado, era outro governo, outro partido, se politicamente cabia esse 
recurso ao Governo Pimentel, hoje não cabe. Quase 4 anos depois, 
essa situação não pode ser mais atribuída ao Governo passado, logo, 
a solução tem que vir deste Governo. E, sendo deste Governo, é ele 
que nós temos que enfrentar para garantir a nossa dignidade, a 
dignidade dos trabalhadores. 

A nossa parte está sendo feita. Minas Gerais reduziu os índices de 
criminalidade, Deputada Erika Kokay. Minas Gerais não teve crise de 
segurança como outros Estados. Minas Gerais não precisa da 
intervenção que foi dada ao Rio de Janeiro e a rejeita, porque as 
polícias estão trabalhando, porque as forças de segurança estão 
trabalhando, estão fazendo a parte delas. 

Mas o Governo não fez a parte dele em relação aos trabalhadores: 
atraso e parcelamento do salário; atraso no repasse para o nosso 
instituto de previdência, que é responsável, como eu disse, pela saúde. 

Portanto, aqui fica a nossa manifestação, o nosso alerta. E fica um 
apelo aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais para que não 
percamos a capacidade de lutar, não percamos a nossa 
responsabilidade de classe e estejamos sempre unidos, na linha de 
frente, para enfrentar governo de qualquer partido que queira nos 
desrespeitar, que queira nos retornar a uma situação de miséria. Nós já 
a experimentamos e não vamos admitir voltar a ela. 

Sr. Presidente, peço o registro do meu pronunciamento no programa A 
Voz do Brasil. 

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Esta Presidência solicita que o 
pronunciamento do Deputado Subtenente Gonzaga tenha ampla 
divulgação nos meios de comunicação desta Casa no programa A Voz 
do Brasil. 
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O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, os Deputados do PSDB assumiram aquele microfone e disseram 

que, se o ex-Governador Geraldo Alckmin for citado, eles responderão aos 

questionamentos. Eu não vou aqui atacar a honra pessoal do ex-Governador, 

mas, como eles disseram que vão responder, eu tenho algumas perguntas, já 

que ele é candidato à Presidência da República.  

A primeira delas: qual é a posição do pré-candidato do PSDB, Geraldo 

Alckmin, em relação à reforma da previdência, principalmente no que diz 

respeito à alteração do Benefício de Prestação Continuada? 

Outra pergunta que eu não posso deixar de fazer: a mesma honradez que os 

Deputados do PSDB aqui disseram... 

(Soa a campainha.) 

 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ) - ... que é ponto que não ficará sem 

resposta se estende ao Senador Aécio Neves? E a pergunta respeitosa se dá por 

um motivo simples: saiu na imprensa uma declaração do ex-Governador de 

São Paulo em que ele disse que o Senador Aécio Neves não deveria ser 

candidato a nada nessas eleições.  

Eu gostaria que os Deputados do PSDB, que disseram aqui, palavras deles, que 

não deixarão qualquer tipo de pergunta sem resposta quando o ex-Governador 

Geraldo Alckmin for mencionado, possam me responder a estes dois 

questionamentos - previdência, BPC, e se isso se estende à honradez, à 

concepção que eles têm do Senador Aécio Neves. 
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Participação do presidenciável Ciro Gomes em debate de propostas para os 

Municípios brasileiros no Distrito Federal. Congratulações às Mesas Diretoras 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal pela iniciativa de realização de 

debate a respeito do reajuste nos preços de combustíveis. Contrariedade à 

privatização das Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS. 

 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados, colegas de todo o 
Parlamento, hoje nós participamos de uma das palestras dos 
presidenciáveis no Centro de Convenções. 

Esta semana, Brasília está recebendo Prefeitos e Vereadores de todo o 
Brasil. É muito importante, neste momento difícil que o Brasil está 
vivendo, debaixo desta crise profunda, nós ouvirmos a pauta 
municipalista e os reclames de quem realmente faz a política onde a 
vida acontece: nossos Vereadores e Prefeitos, que sentem no dia a dia 
a grande dificuldade que é administrar seus Municípios com poucos 
recursos e sem soluções, pelo menos em médio prazo. Queremos ver 
o Brasil voltando a gerar empregos, para que a sua economia possa, 
de forma aquecida, ajudar no desenvolvimento dessas localidades. 

Os presidenciáveis que estão ali estão tendo a oportunidade de 
mostrar para o Brasil, principalmente para a classe política nacional, 
qual o seu projeto político para o País. No momento em que nós 
estamos vivendo, não dá simplesmente para chegar a um palanque 
nacional e dizer que vai se resolver o problema do Brasil com frases 
rarefeitas e curtas, apenas de impacto, absorvendo muitas vezes a 
frustração, a angústia e a intolerância causadas pela forma impaciente 
com que a sociedade está tratando, às vezes até legitimamente, o 
político e a política. 

É necessário que os presidenciáveis - assim como fez Ciro Gomes, o 
presidenciável do nosso partido, o PDT, - do PT, do PCdoB, do nosso 
campo e de outros, também se comprometam em público com as 
pautas que o Brasil quer. 

Agora há pouco ouvimos do presidenciável Ciro, por exemplo, o 
compromisso de, se eleito for, revogar imediatamente essa reforma 
trabalhista absurda e construir uma nova reforma, com um novo 
escopo, com um novo olhar, garantindo, acima de tudo, o direito dos 
nossos trabalhadores. 

É preciso que olhemos de forma profunda para a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 55, de 2016, sobre a qual se disse, apenas da boca 
para fora, que era para controlar os gastos públicos. Sabemos que não 
controlou, tanto que o Governo Temer está com uma pauta 
desesperada de liquidação da União, para tentar cobrir os rombos 
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fiscais do seu Governo. Ele está vendendo tudo - quer vender inclusive 
a ELETROBRAS -, entregando o controle do nosso petróleo para o 
mercado internacional, fazendo com que os grandes empresários e os 
banqueiros continuem ganhando muito dinheiro e com que os 
pequenos continuem sendo convidados a pagar a conta. 

É preciso que tragamos essa pauta para cá e a discutamos de forma 
profunda. A PEC 55, que congelou o dinheiro da educação e da saúde, 
não congelou o dinheiro para pagar dívida de banco lá fora e a dívida 
do nosso País.  

É preciso unir forças para que possamos conversar de forma séria com 
o Parlamento brasileiro e com a sociedade sobre os grandes reclames 
e as grandes soluções deste País. 

Outros projetos que estão aqui, na agulha, prontos para serem 
votados, como a reforma da Previdência, precisam ser discutidos de 
forma mais transparente, sem se abrir qualquer concessão.  

Esta reforma do Temer que está aqui é inaceitável. Nós não temos 
condição nenhuma de apoiá-la e discuti-la, porque ela já nasceu com 
vícios, já nasceu privilegiando alguns e tirando muitos deste debate. 
Acima de tudo, quem a propôs não tem legitimidade nenhuma para 
propor uma reforma, pois pede que o trabalhador ou a trabalhadora se 
aposente aos 60 ou 65 anos, ao tempo que ele e a cúpula do seu 
Governo se aposentaram com menos de 55 anos. 

Ele não tem condições morais e políticas para propor ao povo 
mudanças, pois ele mesmo não deu motivo e exemplo quando teve 
oportunidade de mostrar a sua capacidade de desapego, de dizer ao 
povo, como fez Ciro: "Eu tenho direito, mas não irei me aposentar". 
Ciro Gomes foi Governador do Ceará e tinha direito à aposentadoria. 
Ele não aceitou, ele não quis, porque tinha e ainda tem idade para 
trabalhar. E foi o que ele fez: continuou no mundo do trabalho, 
Deputado Dagoberto, construindo a sua parte, dando sua colaboração 
ao povo brasileiro. 

Nós precisamos neste momento difícil de diálogo nas nossas forças, de 
diálogo no nosso campo político. As pesquisas estão claras: se 
conseguirmos construir um campo de centro-esquerda, unindo os 
partidos, os programas e os projetos, eu não tenho dúvida de que nós 
iremos tirar das mãos do Sr. Temer e do seu grupo a direção do nosso 
País, a direção das políticas públicas deste País, como o povo deseja. 

Ontem foi um dia em que realmente o povo perdeu mais ainda a 
esperança em relação ao que a política podia dar de solução: houve 
mais um aumento de combustível. Quero aqui cumprimentar as Mesas 
da Câmara e do Senado, que estão puxando esse debate, promovendo 
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uma Comissão Geral.  

Nós precisamos intervir, sim! A PETROBRAS foi criada para ser uma 
empresa pública, do povo brasileiro, e nós precisamos estar lá 
acompanhando a lógica da construção das políticas de preços, 
principalmente para o consumidor. Neste ano, em menos de 5 meses, 
houve centenas de aumentos no preço do combustível. Ocorreram 
centenas de reajustes, e o preço está insuportável. 

O mesmo aconteceu com o gás, Deputado Paulo Teixeira. Toda família 
precisa de um botijão de gás dentro da sua casa. Hoje, há pessoas que 
voltaram a cozinhar no quintal, com carvão, colocando o seu alimento 
na churrasqueira, no forno caseiro, porque não têm mais condições de 
ligar o gás de manhã, de tarde e de noite para fazerem as três 
refeições mínimas dentro de casa, pois o preço do gás ficou um 
absurdo. 

Então, nós precisamos fazer uma parada aqui para nos organizarmos. 
A Oposição já fez esse apelo à Mesa. Existem matérias importantes 
que topamos votar, mas, em relação a matérias que são de interesse 
nacional, como a ELETROBRAS, nós não abrimos mão. 

A privatização da ELETROBRAS é um assalto à mão armada, minha 
gente! Olhem só: até setores do Governo Federal, do Governo Temer, 
são contra ela. Uma parte da bancada do Governo é contra essa 
privatização. Setores da FIESP, do Sr. Michel Temer, dos grandes 
empresários que apoiaram a saída da Presidenta Dilma, também 
acham que isso é danoso. Se eles estão dizendo isso, imaginem o 
trabalhador e a trabalhadora! 

Não podemos imaginar entregar a ELETROBRAS com aquele projeto 
medíocre, que é apenas para ajudar no custeio do rombo fiscal da 
União. Nós não podemos abrir mão de políticas estratégicas, como a 
do nosso setor energético, do qual faz parte a ELETROBRAS. Não 
podemos abrir mão de setores estratégicos. Não podemos abrir mão 
do nosso petróleo. Não podemos abrir mão da telefonia, do setor 
aeroportuário, do marítimo e do ferroviário. Setores que podem 
alavancar o desenvolvimento do País têm que estar, sim, sob o 
controle do povo brasileiro. 

A Oposição vai continuar na luta, e eu tenho a certeza de que 
venceremos. 

Não à privatização da ELETROBRAS! 
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Consequências de reajustes nos preços do óleo diesel. Participação em 

encontro do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil - SINDIFISCO, no Município de Águas de Lindóia, Estado de São 

Paulo.  

 

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

Quero lembrar um detalhe: o preço do diesel não interessa só aos 
caminhoneiros. O transporte coletivo também é extremamente afetado 
pelo preço do diesel. Daqui a pouco, vai começar a pipocar aumento da 
tarifa de transporte coletivo por causa dessa insanidade de aumentar, 
de semana em semana, de hora em hora, o preço do diesel, com base 
na paridade internacional. Que paridade é essa, Sr. Presidente? Não 
dá para entender o pouco caso que se faz. 

Também quero registrar que, no último final de semana, estive em 
Águas de Lindóia, num encontro do Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Refeita Federal do Brasil - SINDIFISCO, realizado por 
auditores fiscais aposentados e pensionistas. Há uma preocupação 
com o descumprimento, por parte do Governo, de acordos que foram 
feitos. Certamente, todos estão muito preocupados. 

Além disso, há a preocupação com a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 555, de 2006. Querem retomar a discussão, para não 
pagar contribuição. 

O SR. PRESIDENTE (Caetano) - Muito obrigado, Deputado Arnaldo 
Faria de Sá. 
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Desistência pelo Presidente Michel Temer de sua candidatura à sucessão 

presidencial. Resistência do orador contra a privatização do sistema elétrico 

nacional e de refinarias de petróleo. Posicionamento do Parlamentar contrário à 

nova lei de agrotóxicos.  

 

O SR. TADEU ALENCAR (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje de manhã, na cidade do 
Recife, lendo os jornais brasileiros, fiquei espantado ao ver que uma 
base substantiva do Governo do Presidente Michel Temer estava a 
solicitar que ele deveria comunicar ao seu partido e ao País que não 
seria candidato a Presidente da República e, mais do que isso, que não 
deveria aparecer ao lado dos candidatos a serem apoiados pelo seu 
partido. 

Eu queria me solidarizar com o Presidente Michel Temer, porque 
aqueles que, ao longo desses 2 anos que voltaram 20 anos nessa 
ponte para o passado, com uma agenda de reformas em que a 
sociedade brasileira não se reconhece, querem agora tirá-lo de cena 
para que se possa mais uma vez apresentar, sob outra roupagem, o 
mesmo programa. 

Na prática o que se quer é enterrar o Presidente vivo. É inaceitável que 
alguém que, ao longo desse tempo, angariou amizades e partilhou as 
benesses do poder esteja agora com uma atitude que seguramente 
não faz jus à defesa ardorosa que o Presidente Michel Temer fez 
dessa agenda antipovo e antinacional. 

Quero dizer que o povo brasileiro certamente terá um comportamento 
diferente desses que o apoiaram até agora e que repudiam a sua 
companhia, repudiam a sua candidatura à Presidente da República e 
que naturalmente sabem do quanto pesa sobre as costas e sobre os 
ombros essa agenda de reformas que vende o patrimônio ou pretende 
vender. 

Nós vamos resistir aqui bravamente neste plenário contra a 
privatização do sistema elétrico, contra a venda das refinarias - 
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inclusive a Refinaria Abreu e Lima, no Estado de Pernambuco -, contra 
essa Lei dos Agrotóxicos, que certamente é um retrocesso que não se 
vê em países da Europa e na pátria do liberalismo, que são os Estados 
Unidos. 

Certamente, o povo brasileiro, com um comportamento diferente, fará 
questão de lembrar do Presidente Michel Temer, de lembrar-se de que, 
nesses 2 anos, houve uma agressão ao direito dos trabalhadores, 
houve uma ofensa manifesta e frontal ao interesse da sociedade 
brasileira, porque mesmo naquelas agendas importantes de serem 
discutidas, a reforma da Previdência veio num formato que agredia ao 
mesmo tempo os trabalhadores rurais, as mulheres e os beneficiários 
de prestação continuada. 

Por isso, Sr. Presidente da República, vamos cuidar para que o povo 
brasileiro, diferentemente da sua base política, não se esqueça de 
V.Exa. nas eleições de 2018. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Obrigado. 
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Sumário 

Orientação de bancada para votação de requerimento de votação, artigo por 

artigo, da Medida Provisória nº 813, de 2017, sobre a possibilidade de 

movimentação da conta do Programa de Integração Social - PIS e do Programa 

de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Reiteração do 

compromisso do orador de empenho na realização das reformas tributária e 

previdenciária.  

 



 

212 
 

O SR. GIUSEPPE VECCI (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB orienta que se vote "não". 

Eu aproveito a oportunidade para dizer que nós estamos vivendo um 
momento de eleição e todos nós precisamos de voto, mas temos que 
direcionar nossa atuação para o interesse do Brasil. 

Quero reiterar o meu compromisso com as reformas estruturais de que 
o País precisa: a reforma tributária, a abertura comercial, a reforma da 
Previdência e tudo o que possa gerar crescimento e desenvolvimento. 

Todos nós queremos contemporizar com os eleitores, porque é um 
momento de eleição, mas é preciso ter coragem para se desgastar com 
uma parte e se aliar com outra, mas fazer aquilo que é necessário para 
o País. 

Reitero meu compromisso com as mudanças. 

 

 
Documento 106/176 

 

129.4.55.O 
Sessão Deliberativa Extraordinária - 
CD 

28/05/2018-
19:24 

Publ.: DCD - 5/29/2018 - 

88 
ARNALDO FARIA DE SÁ-PP -SP 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Relato de atividades realizadas pelo orador em São Paulo, Estado de São 

Paulo. Necessidade de redução do preço do Gás Liquefeito de Petróleo - GLP. 

Defesa de atualização da tabela de descontos do Imposto de Renda da pessoa 

física. Suspensão da reforma previdenciária. Pedido ao Presidente da empresa 

Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, Pedro Parente, de revisão da política 

de preços de combustíveis, especialmente do óleo diesel.  

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar registrado que no dia 
de ontem estivemos no aniversário do Pinheirinho, lá de Cangaíba. 
Deixamos um abraço a todos aqueles que estiveram no Parque 
Ecológico do Tietê, por esse aniversário extremamente importante. 

Estivemos também na Assembleia Legislativa, na Virada Feminina. 
Deixo aqui um abraço à Deputada Marta Lívia Suplicy pelo grande 
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trabalho que ela faz com as mulheres em São Paulo.  

Registro o aniversário do Círculo Militar e informo que estivemos lá na 
última quinta-feira. Deixamos um abraço ao General Ramos, que 
acabou assumindo o cargo de Presidente de Honra do Círculo Militar. 

Deixo também um abraço ao Leonardo Ugolini, Diretor do CIESP Sul - 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo/Distrital Sul, pela 
concessão do prêmio Industrial do Ano 2018 ao MCassab. Registro 
também uma grande festa, a Maifest, realizada naquela região 
extremamente importante. 

Sem dúvida nenhuma, toda essa articulação é extremamente 
necessária para um momento difícil como o que o Brasil está vivendo., 

Nós estamos todos preocupados com o diesel, sim, mas temos que 
nos preocupar também com o GLP, o gás de cozinha.A dona de casa 
também tem passado por sérias dificuldades. O botijão de gás foi de 40 
reais para 90 reais, e ninguém se lembra da situação da dona de casa. 

Na semana passada, o Deputado Carlos Zarattini falava sobre essa 
questão extremamente importante do gás de cozinha, que é sem 
dúvida nenhuma um grande problema. 

Quero lembrar também que a tabela do Imposto de Renda da Pessoa 
Física há mais de 8 anos não é reajustada. Dizem que a defasagem já 
passa da casa dos 80%. O Deputado Luiz Carlos Hauly lembrou essa 
questão extremamente importante. Temos que ver também que a não 
realização da recuperação da tabela acaba prejudicando os 
trabalhadores todos de uma maneira em geral, e o prejuízo é muito 
grande. 

Então, na verdade, nós precisamos de uma recuperação do tecido 
social brasileiro, que está altamente esgarçado. Estaremos lutando 
para essa recuperação, que é extremamente importante. 

Então, quero lembrar que, na discussão da reforma da Previdência, eu 
já dizia que o Governo precisava tomar cuidado, porque praga de 
aposentado pega. E há praga para tudo quanto é lado, em razão da 
falta de governabilidade que estamos vivendo no nosso País. 

Sem dúvida alguma, aqui estaremos cobrando a recuperação do preço 
do gás de cozinha, o GLP; estaremos lutando pela recuperação da 
tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, que está mordendo - voltou 
a história do leão - todos os trabalhadores, cobrando uma parcela 
muito importante do seu salário. Portanto, além do problema do diesel, 
estaremos cobrando aqui desta tribuna essas questões, para recuperar 
esse grande prejuízo. E não é só na tabela do imposto de renda. 
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Também não se recuperam os valores dos bens das pessoas na sua 
declaração de imposto de renda. Isso favorece tremendamente a 
questão do imposto de renda, e precisamos corrigir isso. 

Temos que cobrar aqui do Sr. Pedro Parente: não pode o diesel, em 10 
dias, aumentar cinco vezes. É mexer com fogo no palheiro. Sem dúvida 
alguma, ele é o grande responsável por toda essa questão. Certamente 
o interesse dos banqueiros fala mais alto. Precisamos corrigir essa 
distorção, que é extremamente importante, que está prejudicando toda 
a economia nacional. O prejuízo é incalculável. Brincou-se com fogo 
nesses dias. E, na verdade, a falta de habilidade no Governo está 
tendo um custo muito alto. Por isso que eu digo: praga de aposentado 
pega. Praga neles! 
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Sumário 

Comissão Geral para debate dos preços de combustíveis no Brasil.  

 

O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero trazer uma reflexão. É óbvio que o Brasil está 
absolutamente pressionado por uma carga tributária inaceitável. Mas 
qual é a razão e o fundamento dessa carga tributária? Exatamente a 
reforma previdenciária que não fizemos, aquilo que não tivemos 
coragem de enfrentar, ou que o momento brasileiro não nos permitiu 
fazer. Se não a fizermos, se não enfrentarmos essa questão, não 
teremos vida fácil nem o melhor momento. 

Temos que racionalizar a estrutura fiscal brasileira. A crise que abateu 
o Governo Dilma e que acabou com o seu impeachment decorreu, 
fundamentalmente, de absoluta e total irresponsabilidade fiscal. A crise 
que nos fez andar 9% para trás, a maior regressão do PIB na história 
do Brasil, tem só um fundamento: exatamente a questão fiscal, da qual 
o Governo do PT não soube tratar. 
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Pois bem, estamos agora diante novamente de um problema 
seriíssimo, que é exatamente a recuperação da PETROBRAS e o 
sistema de preços livres. Ocorre que o mundo não é exatamente como 
gostaríamos que fosse, e o petróleo teve uma subida absolutamente 
abrupta - abrupta não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. No 
próprio Estados Unidos o preço nas bombas está 20%, 25% maior, e 
isso está amplamente divulgado. 

Ocorre que no Brasil nós passamos muitos anos do Governo PT 
subsidiando o óleo e a gasolina e matando a PETROBRAS. 
Submetemos essa empresa a um prejuízo maior do que 50 bilhões de 
reais para enganar o povo e dizer que esse problema estava 
administrado, e não estava. Agora, Deputado Ronaldo, mais uma vez 
estamos diante desse lamentável episódio numa subida sem 
precedentes do óleo, que, por um lado, agrava o preço e faz com que 
tenhamos dias difíceis, por outro lado, fará também crescer a 
arrecadação de royalties tanto para o Brasil quanto para alguns 
Estados. 

Portanto, encontrar uma compensação, um meio termo para deter essa 
volatilidade não só do petróleo, mas também do dólar, e adequar a vida 
nacional é o que precisamos fazer.  

É verdade que o Governo entrou atrasado, de forma atrapalhada nesse 
problema, mas também é verdade que fez as concessões e a 
adequação necessária para que se restabelecesse não a normalidade, 
mas se restabelecesse um preço de funcionamento do sistema 
transportador, que precisa, sim, de previsibilidade, que precisa de 
confiança. 

Adequado agora o preço com a redução de 46 centavos, nós 
começamos a retomar a normalidade do País, mas precisamos 
enfrentar, de fato, que, se não fizermos a reforma da Previdência, se 
não tratarmos com responsabilidade as contas nacionais, não 
encontraremos o momento da retomada do crescimento nem do 
progresso. E é esse endereçamento que eu gostaria de fazer aqui. Não 
existe possibilidade de subsidiarmos o óleo ou a gasolina sem enorme 
comprometimento de nossos filhos e netos. É inadequado, é absoluto 
desprezo pelo futuro promissor tentarmos subsidiar o óleo e a gasolina. 

O brasileiro é absolutamente viciado em subsídios, e são exatamente 
esses subsídios que têm maltratado o crescimento nacional e o 
desenvolvimento. Temos subsídios para tudo. Somos 206 milhões de 
brasileiros, e pelo menos 101 milhões recebem 1 real ou alguns 
centavos de subsídio no Brasil. Isso é incontrolável e inaceitável! 
Fizemos hoje a instituição do Documento Nacional de Identidade - DNI, 
que é a identidade civil eletrônica, exatamente para melhor monitorar e 
melhor acompanhar os subsídios no Brasil, mas imaginar que 
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possamos continuar fazendo subsídios infinita e indeterminadamente 
não é racional, não é possível, e resultará em maiores prejuízos para a 
Nação. 

Deixo aqui, brasileiros, Parlamentares, senhoras e senhores, o 
endereçamento de que precisamos, sim, encontrar uma política de 
preços racional e flexível para os impostos sobre o petróleo, mas 
jamais subsidiar o preço do óleo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Esperidião Amin) - Agradeço ao nobre 
Deputado Julio Lopes por ter respeitado o tempo. 
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Sumário 

Comprovação da desnecessidade da reforma previdenciária.  

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
quando da reforma da Previdência, o Governo disse que precisava 
fazê-la porque iria economizar alguns bilhões. E, agora, com essa crise 
do diesel, milhares e milhares de milhões o Brasil perdeu. Então, não 
era a questão da reforma da Previdência que precisaria ser feita. 
Precisaria ser combatida a corrupção na PETROBRAS, 
ELETROBRAS, Nuclebrás, nos fundos de pensão, BNDES e o diabo a 
quatro. 

Já naquela época, na Comissão, nós dizíamos que o Governo tinha 
que tomar cuidado porque praga de aposentado pega. E a praga está 
aí, é o que esse Governo merece, está acontecendo, porque ele não 
soube tratar os aposentados com dignidade. Queria acabar com o 
benefício assistencial, queria acabar com o benefício rural, queria 
acabar com a cumulatividade de pensão e aposentadoria acima de dois 
salários mínimos, elevar a aposentadoria para 51 anos de trabalho, 65 
anos de idade, daí para a frente. E, na verdade, ficou provado que a 
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proposta só interessava ao mercado e à grande mídia, e é o que eles 
merecem de troco. 
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Sumário 

Elevado contingente de trabalhadores desempregados no País. Consequências 

negativas da aprovação da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, sobre o 

congelamento por 20 anos dos investimentos governamentais na área social. 

Prejuízos causados ao povo brasileiro pela reforma trabalhista. Protesto contra 

a venda de blocos de petróleo da camada pré-sal a preços depreciados. Repúdio 

à gestão da empresa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS. Fator 

determinante dos sucessivos reajustes nos preços de combustíveis. 

Posicionamento contrário à privatização das Centrais Elétricas Brasileiras S/A 

- ELETROBRAS.  

 

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, demais pares, nós temos coisas graves - 
muito graves - acontecendo em nosso País. Eu queria começar falando 
de cerca de 14 milhões de desempregados. Normalmente, nas 
pesquisas, eles deixam de considerar aqueles que desistiram de 
procurar emprego. Portanto, temos mais do que 14 milhões de 
desempregados. 

Foi aprovada na Câmara e no Senado a Emenda Constitucional nº 95, 
de 2016, que limita o investimento em saúde, educação, assistência 
social, segurança pública, entre outras áreas. E os piores resultados já 
começaram a surgir.  

Quando ainda era uma PEC, ela foi apelidada de PEC da Morte. Pois 
bem, já há estudo demonstrando que aumentou a mortalidade em 
crianças de até 5 anos de idade; já há estudo demonstrando que 
aumentou significativamente o número de internações hospitalares; ou 
seja, agora não é a PEC da Morte, é uma emenda constitucional da 
morte. 

Foi feita aqui a reforma trabalhista, e foi anunciada pelo Governo, pelo 
chamado mercado, pela maioria desta Casa e do Senado, a tese de 
que as reformas são a salvação do País. Não são! A reforma 
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trabalhista foi feita. Ela ficou pior do que aquilo que nós 
denunciávamos, que, entre outras coisas, o novo contrato de trabalho, 
que é o do trabalho intermitente, não atingiu apenas os profissionais 
menos qualificados, atingiu também, mas chegou a atingir professores 
universitários. E ficou nacionalmente conhecido o exemplo da 
Universidade Estácio de Sá, que demitiu de uma só vez mais de mil 
profissionais. 

E haverá consequências na Previdência, que tentaram fazer a reforma 
e não conseguiram. Vou acrescentar um "ainda", e não porque eu 
queira que façam esse tipo de reforma, mas porque nós não podemos 
descuidar e imaginar que esta é uma situação resolvida a favor do 
povo brasileiro. 

Eu queria fazer uma aqui uma provocação. Quando o Macri era 
recebido em todos os encontros mundiais, ele era apresentado como o 
liberal Macri. E ele de fato é um liberal - fez a reforma trabalhista, fez a 
reforma da Previdência, e está privatizando também na Argentina. 
Resultado: a Argentina acabou de ir ao Fundo Monetário Internacional 
pegar 30 bilhões de dólares emprestados. A partir daí, aconteceu o 
seguinte: Macri passou a ser chamado de social-democrata, na maior 
cara de pau dos meios de comunicação. 

Pergunta-se: por que o Brasil ainda não foi ao FMI? Porque todas as 
projeções de crescimento, investimento, geração de emprego, estavam 
furadas, como era público e notório. Só não fomos ao FMI porque, 
quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso saiu do Governo, as 
reservas cambiais eram de 35 bilhões de dólares. Quando o Presidente 
Lula saiu, as reservas cambiais eram de 370 bilhões de dólares. 

E o Meirelles, que foi Ministro do Governo Lula, sabe que não pode 
queimar as reservas cambiais, porque é a única maneira de provar 
para os chamados investidores que o Brasil tem dinheiro para honrar 
seus compromissos, senão já teria havido fuga de capitais. 

Quando eu chego às privatizações, que já estão acontecendo - estão 
vendendo campos de petróleo da camada do pré-sal a preço de 
banana -, é bom chegarmos à greve dos caminhoneiros. Muito 
provavelmente, a grande maioria dos caminhoneiros não teve a 
oportunidade de entender por que o preço do combustível no Brasil 
chegou à estratosfera, reajustado mais de 200 vezes em 1 ano. É 
exatamente porque a política de destruição da PETROBRAS acontece 
sem que as pessoas percebam, muito menos entendam. A propaganda 
toda é de que a PETROBRAS está sendo recuperada. 

Deixaram de funcionar propositadamente as refinarias em percentuais 
variados. O funcionamento da refinaria da Bahia ficou reduzido em 
50%. Na hora em que se reduziu o refino de petróleo, o Brasil, que até 
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2016 sempre exportou gasolina, passou a importar, chegando, em 
2017, a 28 bilhões de unidades. E, na hora em que importou gasolina, 
importou também óleo diesel e aumentou a importação do gás 
liquefeito, que é usado na cozinha, essa importação se deu no 
mercado internacional, portanto, dolarizado. 

Então, o aumento do valor do combustível não é aquilo que a mídia 
muito denunciou do roubo da PETROBRAS. Há outro tipo de roubo na 
companhia, o roubo de quem desativa refinaria. 

Nós podemos imaginar que os interesses de grupos empresariais 
pesados passaram a prevalecer. Essa é a origem do aumento do preço 
de combustível. 

Lamentavelmente, na pauta dos caminhoneiros, que nós defendemos, 
não estava, por exemplo, o aumento de frete, até porque empresas se 
aproveitaram e fizeram locaute, que resultou na redução de impostos, e 
quem vai pagar é o Tesouro Nacional, quem vai pagar é a saúde, quem 
vai pagar é a educação. 

Por que esses grupos que ganharam bilhões e bilhões importando 
combustível não são taxados de forma diferenciada, para que o Estado 
brasileiro recupere as finanças? 

Agora estamos buscando impedir a privatização do sistema 
ELETROBRAS, que custou de investimentos praticamente 400 bilhões 
de reais, e a privatização da empresa, em dado momento, foi 
anunciada para arrecadar 12 bilhões de reais. Houve quem 
escrevesse: "Ao preço de sete churrascarias". Houve uma churrascaria 
brasileira vendida por 1,8 bilhão de reais. 

Se isto acontecer, privatizar a PETROBRAS sem anunciar e tentar 
privatizar a ELETROBRAS e conseguir, nós estaremos chutando a 
escada do desenvolvimento nacional e voltaremos a ser quintal das 
potências mundiais envolvidas, porque são reservas estratégicas tanto 
o petróleo quanto o gás e a energia, um modelo copiado mundialmente 
do Brasil. 

Portanto, este Congresso tem que defender o povo brasileiro, a 
soberania nacional e não atender grupos empresariais extremamente 
poderosos. 

Agradeço, Presidente. 
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Sumário 

Defesa a ampliação do debate das propostas de reforma tributária e política, do 

pacto federativo e do ajuste fiscal necessárias para a governabilidade do País. 

 

O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente Manato, é sempre uma honra e uma alegria 
usar a palavra sob a presidência de V.Exa. O tempo já vai longe, pode 
estar certo de que vou usá-lo com brevidade, em consideração ao 
apelo de V.Exa. 

Sras. e Srs. Parlamentares, eu quero dizer que mais uma vez se 
expressa aqui na nossa Casa o tensionamento, a disputa. É claro, com 
a responsabilidade do mandato parlamentar, isso expressa o 
sentimento da sociedade. O nosso desafio é exatamente 
distensionarmos e procurarmos neste ano - ano de natureza 
eminentemente eleitoral, em que a população há de escolher aqueles 
que vão liderar o País e preencher os espaços dos Poderes da 
República - fazer o bom debate. 

Há um debate que é conhecido, o da reforma tributária, que traz 
consigo, talvez, a questão maior da implementação da política pública 
nacional - exatamente a de reequilibrarmos o pacto federativo. Há uma 
injustiça que faz com que as ficções federativas, aquilo que é de 
responsabilidade do Governo Federal, aquilo que é de 
responsabilidade dos Estados federados, que não tem tangibilidade, 
seja mais importante do que os recursos e a implementação da política 
pública lá na base, onde a vida acontece. Sobre essa injustiça, ao lado 
da reforma tributária, é fundamental que tenhamos a capacidade de 
fazer o debate, de discutir como vamos regular de forma efetiva e justa 
essa relação. 

Também, evidentemente, é preocupação de todos o ajuste fiscal. Um 
país desequilibrado, seja governado pela visão que for, não pode 
continuar desequilibrado. Nós precisamos fazer o ajuste fiscal, que não 
está só na reforma da Previdência, embora o debate da reforma da 
Previdência seja necessário, mesmo que seja para escolhermos os 
encaminhamentos. Por exemplo, nós do PDT defendemos que não se 
deve aceitar que a conta seja paga exclusivamente pelo trabalhador e 
pelo aposentado. 

Há ainda aquilo que nos diz respeito com relação à vida institucional, à 
democracia, ao Estado Democrático de Direito: a reforma política. Nós 
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precisamos ajudar aqueles que estão à frente dos projetos, que nós 
representamos, dos nossos partidos, a fazer o debate verdadeiro, não 
o debate do tensionamento, não o debate da disputa, não o debate do 
ódio, que está ali na sociedade. Nós vamos e podemos ter o papel de 
superar esse debate e de construir efetivamente um debate que, com 
as divergências, vai constituir a governabilidade. 

Ninguém vai vencer a eleição com maioria. Nós vamos precisar 
constituir a governabilidade, o que será tão importante quanto o 
processo eleitoral. 

Essa é visão do PDT, Sr. Presidente. E é com essa visão que nós 
esperamos contribuir para nos aproximar, discutir as questões 
nacionais e dar esperança ao povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Reiteração da luta do orador contra a votação da proposta de reforma 

previdenciária. 

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero lembrar que a nossa 
determinação e luta em defesa dos aposentados e pensionistas é 
constante, permanente. 

Sabemos que já há uma movimentação por parte tanto do mercado 
financeiro quanto da grande mídia para, depois das eleições, retomar a 
reforma previdenciária, como se a Previdência fosse a culpada por 
todos os problemas do Brasil. 

Nós sabemos que a corrupção está grassando por aí, não só na 
PETROBRAS, ELETROBRAS, NUCLEBRAS, fundos de pensão, 
BNDES e o diabo a quatro. E todas as culpas são da Previdência 
Social. Nós não podemos admitir e concordar com o que vem 
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acontecendo. É só lembrar que, na última paralisação dos 
caminhoneiros, o prejuízo foi muito maior do que a economia 
necessária que eles diziam com a reforma da Previdência. 

Eu sempre digo: cuidado que praga de aposentado pega! Eu acho que 
eles merecem mesmo, porque estão toda hora querendo tirar dinheiro 
dos trabalhadores e aposentados. Nós não vamos deixar, não, 
Presidente! 
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Desgaste eleitoral de Deputados favoráveis à aprovação de propostas do 

Governo Michel Temer.  

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, como 1 minuto realmente é pouco tempo, o que eu 
estava dizendo é que os Parlamentares que estão a favor da reforma 
da Previdência, que votaram a lei do limite de gastos por 20 anos e 
estão entregando o pré-sal a preço de banana terão que se explicar, 
porque os eleitores estão sintonizados. É claro que muitos não estão, 
mas grande parte do povo brasileiro está acompanhando este debate. 

Nós não podemos permitir que uma Presidenta da República tenha 
sido deposta diante de um projeto político que estava dando certo no 
Brasil, que este projeto seja financiado pelo capital internacional e que 
este capital, depois, vá para o Presidente da República cobrar, 
argumentando: "Agora, vocês têm que me pagar, pois vocês estão aí 
porque nós os financiamos. Se não fôssemos nós, vocês não teriam 
assumido o poder". 
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Sumário 

Encontro do orador com trabalhadores aposentados para discussão da proposta 

de reforma previdenciária.  

 

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

Percorremos vários locais de interesse da terceira idade. Estivemos, 
inclusive, na Paróquia de São Francisco de Assis, do Padre Chicão, 
atendendo à solicitação de vários aposentados e daqueles que estão 
perto da aposentadoria, preocupados com essa história de reforma da 
Previdência, principalmente porque se comenta que, depois das 
eleições, a grande mídia e o mercado vão querer a reforma da 
Previdência. 

Sabem quanto recebe um desgraçado de um beneficiário da 
Previdência Social? Um mísero salário mínimo, pouco mais do que 
isso, e ainda querem tirar esse direito deles. Na verdade, nós temos 
que lutar para garantir o direito de um aposentado, de uma pensionista. 
Essa reforma queria proibir a cumulatividade de aposentadoria e de 
pensão acima de 2 salários mínimos, queria proibir uma série de 
benefícios e de conquistas, mas nós já dissemos, na época da 
Comissão Especial: cuidado, porque praga de aposentado pega! E é 
isso que vai acontecer com todos aqueles que querem prejudicar os 
aposentados. Praga de aposentado pega! 
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Sumário 

Protesto contra a convocação de sessões deliberativas na semana em curso, 

tendo em vista a inexistência na pauta de matérias de relevante interesse da 

população brasileira. Inexistência na Casa de agenda em prol do País. Atuação 

do Supremo Tribunal Federal a favor do impeachment da Presidenta Dilma 

Rousseff e contra o PT. Inconformismo com a venda subsidiada de jazidas 

petrolíferas da camada pré-sal da empresa Petróleo Brasileiro S/A - 

PETROBRAS. Defesa da candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva à sucessão presidencial. Alerta sobre a realização da reforma 

previdenciária, no caso da eleição de candidato à sucessão presidencial 

situacionista. Convicção do orador na eleição do Líder petista para a 

Presidência da República. Prática de abuso de autoridade pelo Juiz Federal 

Sérgio Moro. Fracasso da intervenção federal realizada na área de segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro. Defesa de realização da reforma 

tributária.  

 

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, é lamentável que tivéssemos que vir para cá esta 
semana em uma segunda-feira, quando todos sabemos que não 
haverá nenhuma matéria, nenhum serviço relevante nesta Casa para o 
povo brasileiro de hoje até amanhã, porque depois de amanhã, até 
quinta-feira ou sexta-feira, esta Casa não funcionará mais. Então, deixo 
aqui o meu protesto. 

Para quem saiu do Estado do Pará, deixando atividades dos mandatos 
para vir a Brasília e voltar, com as passagens aéreas ao preço que 
estão para o Norte do Brasil - e é bom que se diga que são passagens 
pagas pelo poder público, pagas pela Câmara dos Deputados -, essa 
agenda poderia render muito mais. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a agenda desta Casa tem sido péssima 
para o Brasil desde que o ex-Presidente Eduardo Cunha sentou nessa 
cadeira para fazer mal ao Brasil, para votar as pautas-bombas, para 
atrapalhar o Governo da Presidenta Dilma naquele momento, para criar 
um caldo, criar um clima para se construir a possibilidade da derrubada 
do Governo. 

Nós demoramos no Conselho de Ética 8 meses - 8 mese!s - para 
afastar o então Presidente Eduardo Cunha. E a Justiça brasileira, o 
Supremo Tribunal Federal, ainda deixou o Eduardo Cunha na cadeira 
até ele conduzir a sessão do impeachment naquele domingo à noite, e 
daquela forma. 

Só depois, quando o Eduardo Cunha já não tinha mais validade, o 
Supremo o afastou. Mas, antes disso, o Supremo interveio no Senado, 
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prendendo o então Senador Delcídio do Amaral; depois, interveio no 
Executivo, não deixando o Lula ser Ministro. No caso do Eduardo 
Cunha, que era réu, já havendo um pedido do Rodrigo Janot para o 
afastar, o Supremo não agiu. 

Bom, agora, o povo brasileiro está descobrindo que o golpe não foi 
dado na Presidenta Dilma, o golpe não foi dado no PT. O golpe foi 
dado no Brasil e no povo brasileiro. E está aí a desgraceira, como diz o 
caboclo lá no interior. 

É uma trapalhada o que esse Governo está fazendo, é uma covardia o 
que eles estão fazendo com nossas riquezas estratégicas. Estão 
vendendo a preço de banana o pré-sal, que nós descobrimos com 
tecnologia própria, sem buscar um engenheiro na Arábia Saudita, nos 
Estados Unidos, na Europa ou em qualquer lugar. É bom que se diga 
que hoje a PETROBRAS é a maior produtora de petróleo da América 
do Sul graças à descoberta do pré-sal no Governo Lula e Dilma, com 
tecnologia própria. E agora estamos vendendo, inclusive dando 
subsídios, incentivos fiscais, para o capital internacional. 

A mesma coisa foi feita na era Fernando Henrique Cardoso, na crise, 
quando ele começou a vender, o dinheiro sumiu, nunca prestaram 
conta do dinheiro e foram parar no FMI.  

Agora, estão fazendo a mesma coisa. Vão vender, isso não vai resolver 
nada e daqui a pouco estarão lá no FMI, como já foi a Argentina. O FMI 
aprovou 17 bilhões de dólares para a Argentina. 

Então, isso é um desastre. O povo lá embaixo está descobrindo, está 
sentindo agora os efeitos de um Governo golpista, ilegítimo e que não 
sabe governar. 

Este final de semana, fazendo a Campanha Lula Livre em vários 
Municípios do Pará e também o pré-lançamento das nossas 
candidaturas - a candidatura do Senador Paulo Rocha a Governador 
do Pará e a minha pré-candidatura ao Senado -, nós reunimos em 
todos os Municípios inclusive lideranças que não são do PT, que estão 
vindo para o debate, que estão vindo para a conversa, e que estão 
com uma vontade muito grande de votar novamente no Presidente 
Lula, porque eles acham também que a única saída do Brasil é eleger 
novamente o Presidente Lula. É por isso, então, que prenderam o 
Presidente Lula. 

Agora, é preciso fazer a escolha entre a decepção de perder para o 
Lula solto e a vergonha de perder para o Lula preso. Em qualquer 
situação, o Lula ganha as eleições. O que não podem fazer é impedir o 
registro da candidatura do Presidente Lula. No dia 15 de agosto, nós 
estaremos lá, para que a Justiça Eleitoral brasileira faça justiça, não 
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cometa a falha que o Supremo Tribunal Federal cometeu, por meio da 
Presidenta Cármen Lúcia, que mandou Lula para o presídio em 
Curitiba. 

É um Supremo omisso! Parte do Supremo virou uma engrenagem do 
golpe no Brasil. Parte do Supremo está fazendo o jogo do capital 
internacional. Nós não seremos só pobres no futuro, nós seremos 
escravos se o Governo der continuidade ao que vem fazendo. 

Não falta muita coisa. A ELETROBRAS foi retirada de pauta. Não 
deixamos vender a ELETROBRAS. Mas, se ganharem, com certeza 
essa pauta voltará. Quanto à Previdência, nós vencemos. Vencemos o 
patronato, vencemos o Temer, com todo o dinheiro dele, com as 
ameaças aos Deputados, e vencemos a Rede Globo. Mas isso não 
quer dizer que a batalha está concluída. Se essa turma voltar a 
governar o Brasil, a reforma da Previdência virá e o povo brasileiro terá 
que trabalhar feito um condenado e terá que se aposentar aos 69 anos, 
70 anos. 

Portanto, todos aqui sabem que, no Brasil, na atualidade, só há um 
líder político, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Todos sabem: os do 
PMDB, os do PSDB; os dos partidos aliados ao Temer sabem que, no 
Brasil, só há um líder político capaz de governar o Brasil para a maioria 
do povo brasileiro e cuidar do futuro do Brasil, que é Lula! 

Não adianta continuar insistindo em manter o Lula preso. Não adianta a 
Justiça Eleitoral querer impedir o Lula de ser candidato a Presidente. 
Não há outra liderança construída. 

Mesmo que todos os opositores se juntem, perdem a eleição para o 
Lula solto. Então, por que essa insistência? Por que a suprema Justiça 
brasileira insiste em manter o Lula preso? Porque parte dela ainda está 
aliada ao golpe, parte dela é conservadora, parte dela é injusta. 

Se no Brasil há tanta corrupção é porque há muita falha no Judiciário, é 
porque há muita omissão no Judiciário. O Judiciário dá mau exemplo, 
porque, na média, um Juiz ganha acima do teto. Na média, o salário do 
Juiz no Brasil é de 45 mil reais, com muitos privilégios. Essa é que é a 
realidade! Então, a Justiça brasileira também começa a ser 
questionada. 

Não foi só o Sergio Moro que errou, não. Sergio Moro já não deveria 
ser mais Juiz. Se a Justiça brasileira fosse mais séria, o Sergio Moro já 
deveria ter saído do seu cargo, porque nenhum Juiz no Brasil cometeu 
tanto abuso de autoridade como Sergio Moro cometeu, inclusive 
fazendo aquela prisão coercitiva do Presidente Lula, inclusive liberando 
gravações para atrapalhar a vida do Presidente Lula, para criar um 
caldo, para o Supremo não deixar o Lula ser Ministro naquela 
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oportunidade. 

O que é isso se não um erro da Justiça? O que é isso se não abuso de 
autoridade? Responda-me, Justiça brasileira. Responda-me, Sergio 
Moro. Não têm resposta, estão derrotados, estão desmoralizados, tanto 
é que Sergio Moro desmorona na pesquisa enquanto Lula sobe na 
pesquisa. 

E não querer deixar o Lula registrar a sua candidatura é mais um passo 
para a revolta do povo brasileiro. Há violência demais neste País. 
Depois do golpe, foram abertas as portas do inferno. A violência 
disparou. Nós estávamos atingindo a paz social nos 12 anos de Lula e 
Dilma. Lá no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, lá no Pará, a violência 
está alastrada no Brasil de norte a sul, de leste a oeste.  

A intervenção no Rio de Janeiro não deu em nada. A violência 
aumenta. Estão aqui os Deputados do Rio de Janeiro, que conhecem 
mais do que eu e podem falar. O que resolveu a intervenção? Uma 
mídia nacional, uma decisão política de marqueteiro leva o que tem de 
melhor do Exército brasileiro para o Rio de Janeiro em nome do 
combate à violência, em nome de promover a paz, em nome de gerar a 
paz. E o que está gerando? Todo dia morrem crianças, morrem 
mulheres, morrem jovens. Há uma fábrica de mortandade lá no Rio 
com o desfile do Exército. O Exército desfila todo dia no Rio de Janeiro, 
e todo dia continua morrendo gente. 

Então, o caminho do Brasil é a democracia. O caminho do Brasil é a 
Justiça pedir desculpas ao povo brasileiro e colocar em votação a 
prisão em segunda instância. Por que não coloca? Porque não tem 
coragem. Que comprometimento é esse com esse golpe? Que 
comprometimento é esse, vendo as nossas riquezas irem embora a 
preço de banana? 

Deveríamos estar discutindo e votando aqui uma reforma tributária, 
porque quem paga imposto neste País são só o pobre e a classe 
média. Os ricos continuam sonegando. Há quase 3 trilhões de dívida 
judicializada neste País. Se o Governo arrecadasse 20%, seriam dez 
vezes mais do que tudo isso que ele vai arrecadar com a venda do pré-
sal, com a venda da ELETROBRAS, com a venda da Casa da Moeda, 
com a venda da Caixa Econômica, com a venda do Banco do Brasil. É 
um Governo vendilhão da Pátria! 

Portanto, estamos aqui hoje apenas para fazer discurso, porque nem 
hoje, nem amanhã há matéria relevante para o povo brasileiro. Essa é 
que é a verdade.  

Nós queremos dizer ao povo brasileiro que não há outra saída para o 
Brasil a não ser o Presidente Lula! 
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Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal. 

 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu quero falar 
sobre a reforma da Previdência. Parece que ela morreu, mas não 
morreu. Ainda está vegetando, sobrevivendo nesta Casa, com a sua 
tramitação estacionada, aguardando a oportunidade ou oportunismo. 

O Governo Temer perdeu o debate sobre a reforma da Previdência na 
sociedade, no meio dos trabalhadores, nos sindicatos, na Comissão 
Especial que tratou do assunto - da qual eu fiz parte e na qual deixei 
demarcado o território contra essa reforma -, no Plenário. O Governo 
não trouxe a reforma para votação aqui, porque perderia no voto, mas 
a deixou em stand-by, à espera. 

Fala-se, à boca pequena - nós já estamos ouvindo essas vozes nos 
corredores desta Casa, e eles falam alto -, que, passada a eleição, o 
Presidente Temer vai, com os seus liderados, colocar em votação essa 
proposta de reforma da Previdência. 

É preciso que a população fique muito alerta! Esses que defendem 
essa proposta de reforma da Previdência, uma vez reeleitos, vão 
cobrar a conta - e vão cobrar caro! Quem vai pagar é o cidadão, é a 
população. São esses Deputados que defendem a retirada de direitos 
do agricultor e da agricultora, da pessoa com deficiência, do idoso 
pobre. 

Querem retirar da viúva ou do viúvo a sua pensãozinha. Hoje, quando 
as duas partes de um casal de aposentados recebem aposentadoria e 
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uma delas vem a falecer, a outra parte herda a pensão, porque as 
despesas da casa continuam e, às vezes, esse que sobreviveu precisa 
contratar alguém para cuidar de si no final da vida. O que o Governo 
está propondo? Que esse que vier a falecer leve para o cemitério a sua 
aposentadoria e fique lá dizendo: vem para cá meu bem, vem para cá 
também! É macabro! É muito macabro!  

Fiquem atentos! O Governo não tem coragem de cobrar dos ricos, dos 
grandes, dos poderosos, das grandes empresas, dos clubes de futebol, 
mas é covarde o suficiente para se prevalecer dos pequenos, dos 
fracos, dos miseráveis. Por isso, essa reforma da Previdência não tem 
o nosso apoio, não tem o nosso voto, só tem a nossa crítica. 

Nós precisamos prestar atenção: se aqueles que defendem essa 
reforma da Previdência da forma como está vierem a ser reeleitos, 
estarão recebendo um cheque em branco e terão a autonomia e o 
poder de levar adiante essa proposta infame e desgraçada, que retira 
dos nossos trabalhadores o direito de terem a dignidade de uma 
aposentadoria. Falo aqui do professor, da professora, do policial civil, 
do agricultor, da agricultora. Falo também do idoso pobre, que tem o 
direito de receber a sua pensãozinha aos 65 anos de idade; do viúvo e 
da viúva, que tem o direito de receber, além do salário ou da 
aposentadoria, a sua pensão, para viver com dignidade ou para que, 
no final da vida, tenha dignidade para viver. 

Por isso, faço esta advertência: cuidado com aqueles que agora vêm 
com uma fala mansinha, mas depois votam contra a população! 
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Inconsistência de matérias divulgadas pela Internet a respeito do 
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posicionamento do orador em votações. 

 

O SR. VITOR VALIM (Bloco/PROS-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, as mídias sociais são uma 
ferramenta importante, são mais um veículo para a democracia neste 
País. Mas, infelizmente, nestes últimos tempos, têm surgido essas 
tais fake news, que são notícias falsas. 

Está chegando a eleição e, infelizmente, eu estou sendo vítima dessas 
notícias falsas. Quero deixar aqui bem claros os meus posicionamentos 
perante as últimas votações: quanto à terceirização, na reforma 
trabalhista, eu votei contra; na reforma da Previdência, fui um dos 
primeiros a me posicionar contra; e nas duas últimas votações - se 
puderem investigar -, eu votei contra o Presidente Michel Temer. 

Quero deixar muito claro aqui o meu posicionamento, porque 
infelizmente estou sendo vítima de fake news, notícias falsas, na 
Internet. 

E também quero deixar muito claro que sou a favor de todo tipo de 
investigação. Não temo! Sou ficha limpa, não respondo a nenhum 
processo. Não temo nem os bandidos daqui de Brasília, muito menos 
os do Ceará. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Comentários sobre as características do Estado brasileiro. Premência do 

atendimento, pelo poder público, das necessidades fundamentais da população. 

Desprestígio dos políticos no País. Crítica ao Governo Michel Temer. 

Importância da participação da sociedade no debate e na solução de problemas 
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nacionais. 

 

O SR. TADEU ALENCAR (PSB-PE. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nós temos 
aqui, nos últimos tempos, ficado em vigília permanente. Há muitos 
ataques ao patrimônio estratégico do País, aos direitos do consumidor. 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS autoriza aumentos 
quatro vezes superiores à inflação no período, institui inclusive 
modelagens de planos de saúde, quanto a franquia e coparticipação, 
que claramente representam o retrato da captura das agências 
reguladoras pelos setores regulados. 

São ataques o sucateamento da indústria naval, as tentativas de venda 
do Sistema ELETROBRAS, as tentativas de venda das refinarias da 
PETROBRAS, a Lei dos Agrotóxicos, a chamada Lei do Veneno, que é 
um claro, manifesto e frontal ataque à saúde das pessoas e ao meio 
ambiente. Muitos ataques nos têm obrigado a permanecer em vigília, 
Sr. Presidente. 

Eu falo aqui também sobre o desencanto, sobre essa frustração da 
sociedade brasileira com a política, política que não responde aos 
desafios, que, desde 2013, apresenta corrupção sistêmica e endêmica. 
Além disso, faltam políticas públicas que melhorem a vida da 
população. 

Eu quero agora falar a respeito do perfil do Estado brasileiro. Ele é um 
Estado caro, perdulário, patrimonialista, corporativo, burocrático, 
corrupto e anticidadão. É caro porque estabelece uma carga tributária 
elevada, que é de 34% do Produto Interno Bruto. Gasta mais do que 
arrecada, e isso equivale a 6% do Produto Interno Bruto. Portanto, 40% 
do PIB é gasto com um Estado que não responde por meio de políticas 
públicas inclusivas que resolvam os problemas da sociedade nas 
principais áreas - educação, saúde, transporte, habitação popular. 

É um Estado perdulário porque gasta mal. O sistema tributário, além de 
ter esse emaranhado de normas, está extremamente focado nos 
tributos indiretos, o que faz com que os mais pobres paguem muito 
mais impostos do que os mais ricos neste País. 

É um Estado patrimonialista porque o público e o privado dormem nos 
mesmos aposentos. Em 2017, o Estado deu mais de 270 bilhões de 
reais por meio de subsídios tributários. Aqui, o discurso do Estado 
mínimo, dessa selvageria que se vê nos últimos 2 anos, é o mesmo 
discurso que não pode ver esses subsídios ou, mais ainda, os REFIS 
bilionários que esta Casa aprovou de modo escandaloso no ano 
passado. 
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É um Estado também burocrático. Basta se pensar nisto: o cidadão que 
precisa fazer qualquer contratação com o poder público percebe, 
quando está providenciando a última certidão, que as primeiras já 
estão vencendo. 

É um Estado que não respeita a cidadania. Muitas vezes, ele dá as 
costas para as necessidades da população. 

É um Estado corporativo. Em tempos de Papa Francisco, de 
austeridade, de simplicidade, nós temos um Estado em que há 
privilégios em todos os Poderes. Nesta Casa, no Poder Legislativo, há 
privilégios. No Poder Judiciário e no Poder Executivo, há privilégios. 

É hora de enfrentar isso não com uma campanha insidiosa contra os 
servidores públicos, como a que fez o Governo Michel Temer durante a 
discussão da reforma da Previdência, que é um tema sobre o qual nós 
vamos efetivamente nos debruçar, e precisamos nos debruçar sobre 
ele, mas sim com um debate honesto, ligado também à recuperação de 
créditos previdenciários, à discussão sobre a dívida ativa da 
Previdência. Há necessidade de que os ônus dessa reforma recaiam 
de modo igualitário, segundo a capacidade contributiva de cada um. 

É um Estado corrupto. Sendo caro, perdulário, estroina, burocrático, 
patrimonialista, corporativo, corrupto e anticidadão, tem feito com que, 
a menos de 3 meses das eleições presidenciais, não se tenha caminho 
a seguir. Neste momento, vivemos num nevoeiro. 

É por isso que eu quero lembrar aqui àqueles que defendem esse 
liberalismo selvagem que nós temos sim que recuperar a confiança dos 
mercados, mas precisamos recuperar fundamentalmente a confiança 
da sociedade. Não serão os mercados que vão dar solução ao 
problema da desigualdade, tampouco suprir a necessidade de que 
tenhamos políticas públicas que possam animar a esperança da 
população. 

Então, além de resistir, como estamos resistindo, a essa pauta 
regressiva, essa pauta que agride o patrimônio público, o meio 
ambiente, os direitos dos consumidores, a saúde, a assistência social, 
promove o desmantelamento do Sistema Único de Assistência Social, 
nós precisamos discutir uma pauta proativa, que possa fortalecer aqui 
a necessidade de diálogo, num país onde falta diálogo, onde grassa a 
intolerância. 

Essa não é, definitivamente, uma solução que passe só pelos partidos. 
Ela resultará de um amplo diálogo com a sociedade brasileira, para que 
possamos acender de novo no peito do povo brasileiro as esperanças 
que estão faltando dentro e fora deste Parlamento. 
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Obrigado, Sr. Presidente. 
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WEVERTON ROCHA-PDT -MA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Avaliação do panorama político brasileiro, ao ensejo do início da campanha 

eleitoral de 2018. Críticas ao Governo Michel Temer. Importância do 

acompanhamento dos debates políticos pela sociedade brasileira.  

 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados, telespectadores da TV 
Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, nós gostaríamos de fazer uma 
avaliação rápida da conjuntura política no momento em que estão 
encerradas as convenções partidárias. Nós tivemos muitos debates 
internos. Todos os partidos fizeram as suas movimentações. 

É óbvio que, dentro do processo político e democrático, todos os 
partidos têm vida própria - e isso tem que ser respeitado. Precisamos 
compreender as vidas internas, as dinâmicas próprias de cada partido, 
para fazer esse grande enfretamento, tanto é que o nome "partido" 
significa partes. 

Nós sabemos que no campo político, em vários momentos, se tentou 
muito essa união política, mas infelizmente não deu. Desejamos aqui 
boa sorte a todos os partidos, porque todas essas frentes importantes 
vão levar esse debate em alto nível para o País. 

O PT lançou o candidato Haddad, ex-Prefeito de São Paulo. O Boulos 
é candidato pelo PSOL. O nosso partido, o PDT, lançou o Ciro Gomes. 
E todos esses partidos que aqui eu acabei de citar - entendam bem, 
senhores telespectadores - estiveram no campo político sempre de um 
lado só, que foi do seu lado, o lado do trabalhador, o lado que 
denunciou o congelamento do dinheiro da educação e da saúde por 20 
anos, que denunciou a entrega das nossas empresas públicas, como a 
PETROBRAS, para o mercado internacional, que denunciou essa 
política fácil e entreguista que o Michel Temer tem feito para beneficiar, 
infelizmente, neste País, apenas os grandes, os ricos. Os pobres, 
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infelizmente, e os trabalhadores só foram convidados por esse 
Governo ilegítimo para pagar a conta. 

Nós precisamos ter compreensão da dinâmica do forte debate que vai 
acontecer em âmbito nacional, para que as pessoas que estão 
reclamando, achando que está ruim, simplesmente não se sintam 
desestimuladas a participar do processo político. Nesse processo, é 
preciso que as pessoas de bem não só reconheçam que a situação 
está ruim, mas também compreendam a necessidade de participação. 
As pessoas de bem têm que acordar e ir para o debate político. Se 
você não ajuda, com certeza o mal prevalece. Depois, ficam 
reclamando, e piora cada vez mais este momento difícil e triste que 
estamos vivendo da história do Brasil: quase 13 milhões de 
desempregados, 60 milhões de brasileiros no SPC e SERASA. 

Hoje, infelizmente, trabalhadores chegaram a casa pegando seu 
ônibus, botando a mão no bolso, sem dinheiro para comprar 
alimentação do dia de amanhã para sua família. Infelizmente, é isso o 
que nós estamos vivendo. E não dá para fecharmos os olhos achando 
que, simplesmente, com discursos fáceis iremos resolver o problema. 
Não se trata apenas de discurso. É preciso que se veja a prática, que 
se veja a história, que se veja o lado de cada campo à frente dos 
momentos difíceis do Brasil. 

Aqui nesta tribuna lembro-me de momentos logo no início da 
Legislatura, por exemplo, como o do impeachment. No processo 
de impeachment, a maioria dizia que tinha que haver 
o impeachment da Dilma. Nós falávamos: "Cuidado com a opinião 
publicada, porque opinião publicada por si só não resolve". Nós temos 
que entender que Governo se derrota no voto. Na democracia é assim 
que funciona. Mas, não! A partir dos grandes interesses, não só 
econômicos, de uma quadrilha que o Sr. Eduardo Cunha e o Sr. Michel 
Temer representavam, eles fizeram o impeachment a todo custo. A 
todo preço, tiraram o mandato da Presidente legitimamente eleita para 
tentarem se safar inclusive de operações nas quais estavam 
envolvidos, como a Lava-Jato. 

Nós, que sabemos disso, temos que ter coragem de denunciar, temos 
que ter coragem de falar isso aqui. Eles falaram de Uma Ponte para o 
Futuro, mas essa ponte, Michel Temer, não deu! Até quem batia panela 
ficou com vergonha, ficou tímido, está constrangido. Essa ponte pela 
qual você, infelizmente, está mandando a Nação vai para profundezas 
escuras e difíceis. A população tenta olhar lá na ponta e encontrar 
alguma iluminação, alguma luz no fim do túnel para poder acordar, 
para poder dizer assim: "Eu preciso reagir". 

Graças a Deus nós estamos num país de trabalhadores, de pessoas 
que têm coragem, que não desistem, que não fogem da luta. Essa luta 
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é permanente, e nós temos que estar de manhã, de tarde e de noite 
combatendo. O saudoso Brizola, fundador do PDT, já dizia: "Na dúvida, 
fique do lado do povo". 

Nessa reforma trabalhista que foi votada, diziam que o emprego iria ser 
retomado no Brasil. Nós denunciamos várias vezes, Deputado Miro 
Teixeira, que essa reforma precarizava o trabalho, retirava direitos. Ela 
foi feita de forma atropelada, e agora os jornais registram que essa 
reforma fracassou e que o emprego realmente não veio. Falamos e 
denunciamos. Não venham dizer que não foi avisado. 

Nós avisamos que entregar a PETROBRAS é entregar o futuro da 
educação e da saúde. 

Nós falamos que a proposta de reforma da Previdência - todos aqui 
sabemos - está pronta. Depois da eleição, após o fim da intervenção 
militar fracassada no Rio de Janeiro, o Sr. Michel Temer vai mandar 
para cá essa reforma famigerada, no apagar das luzes, para tentar 
acabar com a Previdência no Brasil. 

Então, não podemos simplesmente ir para o processo eleitoral achando 
que são apenas ideias a serem discutidas. Nós temos que discutir 
práticas, posturas e tudo que está acontecendo no Brasil. 

Candidatos do nosso campo, façamos o bom combate! 

Falando em tempo de televisão, Michel Temer está comemorando 
porque seu principal candidato, o Alckmin, tem o maior tempo de 
televisão. Não venham com essa! Nós sabemos que hoje o maior meio 
de comunicação é a rede social. Até o dia 7 de outubro, quando 
ocorrerá a eleição, haverá 22 debates, que começam agora, na quinta-
feira ou na sexta-feira, na Band. Nós sabemos que temos que mobilizar 
a população para esses debates profundos.  

Convido você que está em casa a assistir a dois, três, quatro, cinco 
debates, a ver a qualidade dos candidatos que estão lá, sem a 
influência de marqueteiro, ao vivo. Veja a proposta de cada um deles. 
Aí, cada um vai perceber o quanto é importante todos estarem 
mobilizados. 

Repito: o Temer está feliz por achar que o seu principal candidato, 
Geraldo Alckmin, ganhou mais tempo de televisão. Nós não podemos 
cair nessa ladainha. Estão dizendo que o candidato dele é o Meirelles. 
Não é o Meirelles! O Meirelles é cortina de fumaça! O candidato do 
Temer se chama Alckmin, ex-Governador de São Paulo. Todos sabem 
disso. 

Nós vamos assistir aos debates, participar nos nossos Estados. Eu 
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tenho certeza de que o povo brasileiro vai saber quem esteve do lado 
da democracia em todos os momentos. Mesmo o nosso partido sempre 
tendo candidatura própria, eu, como Deputado do Maranhão, como 
Líder da Minoria nesta Casa e como cidadão, defendi a Constituição, 
denunciei a prisão injusta do Presidente Lula, gritei aqui "Lula livre!", 
gritei pela nossa Constituição, fiz aqui o bom debate. 

Agora, nós vamos para as nossas campanhas. Os companheiros de 
cada partido vão defender suas candidaturas, assim como eu irei 
defender a nossa candidatura do PDT, do companheiro Ciro. Assim 
cada um vai fazer com seus programas e suas propostas. Eu não 
tenho dúvida de que quem fizer o melhor debate e a melhor proposta 
irá vencer. 

A todos os trabalhadores do País, em especial os do meu Estado do 
Maranhão, digo: vamos juntos nos mobilizar, vamos juntos reerguer 
uma bandeira forte, a bandeira da esperança! O nosso coração pulsa, 
o nosso sangue é forte, a nossa alma sempre vai lutar e estar viva! Eu 
tenho certeza de que não iremos desistir. 

Avante, Brasil! 

Todos juntos: fora, Temer! 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço a V.Exa., Deputado Weverton 
Rocha. 
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CÂMARA DOS 
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BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Repúdio a declaração do Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da 

Presidência da República, Carlos Marun, a respeito da realização da reforma 

previdenciária. 

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, na semana passada, eu ouvi um depoimento 
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do Ministro do Governo Carlos Marun, que fez parte da Comissão 
Especial da Reforma da Previdência. Ele disse que a principal proposta 
do Governo de transição, seja quem for o eleito, é aprovar de qualquer 
jeito a reforma da Previdência, que dará ao País o prejuízo de 1 bilhão 
de reais por dia. Isso é um absurdo! O cara está fora de estação, fora 
da realidade! Que tem de haver ajuste na Previdência, que ele é 
necessário, sim, mas prejuízo de 1 bilhão por dia? Vá para o inferno 
falar uma bobagem dessas 

O pior é que na plateia estava o Dyogo Oliveira, o atual Presidente do 
BNDES. À época ele estava no Planejamento e costurou junto com o 
IPEA essa reforma, que tem a ver com os trabalhadores e que sem 
dúvida vai prejudicar aposentados e pensionistas. 

Portanto, daqui da tribuna da Câmara dos Deputados, quero repudiar a 
declaração do Sr. Carlos Marun, que deve estar em outro planeta. É 
um cara fora de estação, sem contexto e sem condição. 

Aposentados e pensionistas, praga nele! E praga de aposentado pega! 
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Sumário 

Aprovação de emenda do orador, no exercício de 2015, destinada à adoção da 

fórmula 85/95 na concessão de aposentadoria aos trabalhadores brasileiros. 

Luta do Parlamentar contra a supressão de direitos trabalhistas na reforma 

previdenciária.  

 

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP - SP. Sem revisão do 
orador.) - Obrigado, Senador Esperidião Amin. É uma alegria falar sob 
sua presidência. 
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Quero registrar que, neste mandato, obtivemos uma grande vitória. 
Falo da aprovação, em 2015, através de uma emenda nossa, da 
fórmula 85/95. A proposta foi vetada inicialmente, mas foi editada outra 
medida provisória que contemplou a fórmula 85/95, embora de forma 
limitada. Nós conseguimos alargar o prazo até o final de 2018, portanto 
até o final deste ano, para que a mulher consiga aposentar sem a 
incidência do fator previdenciário, alcançados os 85 pontos com a 
soma a idade e do tempo de contribuição, ou seja, dos 30 anos de 
contribuição. Para o homem, é necessário somar 95 pontos com a 
idade e os 35 anos de contribuição. Dessa forma eles fogem do maldito 
fator previdenciário. É verdade que, a partir do próximo ano, vai para 
86/96 a fórmula, mas a uma grande avalanche de pessoas foi dada a 
possibilidade de se aposentar sem o maldito fator previdenciário. A 
informação que temos é de que mais de 500 mil pessoas conseguiram 
se aposentar, em todo o Brasil, sem o fator previdenciário que reduz o 
valor das aposentadorias em 30%, 40% e até 50%. Apesar de a 
maldita tabela apresentada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística dizer que houve crescimento da expectativa de vida, só no 
número houve aumento da expectativa de vida do brasileiro. Na 
realidade não houve. 

Nós lutamos muito, no Governo Dilma Rousseff, contra medida 
provisória com a qual se queria reduzir ainda mais os benefícios dos 
trabalhadores. Na época, o então Vice-Presidente da República Michel 
temer tentou impedir a aprovação dessas emendas, mas elas foram 
aprovadas, foram sacramentadas e beneficiaram milhares e milhares 
de pessoas. Agora estamos lutando para impedir que a reforma da 
Previdência Social subtraia direitos dos trabalhadores brasileiros. 

Praga de aposentado pega! 
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CÂMARA DOS 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Defesa de rejeição do veto presidencial aposto à Medida Provisória nº 827, de 

2018, sobre os direitos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias. Declaração de voto contrário às reformas trabalhista e 

previdenciária e pela abertura de processo investigatório contra o Presidente 
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Michel Temer.  

 

 O SR. VITOR VALIM (Bloco/PROS - CE. Sem revisão do orador.) - 
Obrigado, Presidente.  

O assunto que me traz hoje à tribuna desta Casa é relacionado aos 
agentes de saúde e de endemias. Vim com dezenas, milhares deles, 
porque foi criada a expectativa de que hoje haveria uma sessão do 
Congresso. Não sei quem propagou isso no Estado do Ceará. Estou 
aqui para votar. Se houver sessão do Congresso, aqui estou, Deputado 
Federal Vitor Valim, para votar a Medida provisória nº 827, de 2018, se 
não me engano, que regulariza a questão do reajuste do Piso Nacional 
dos Agentes de Saúde e de Endemias. 

Infelizmente, de maneira covarde, o Presidente Michel Temer, depois 
do que foi aprovado aqui na Câmara e lá no Senado, apunhalou os 
agentes de saúde e de endemias. Não posso concordar com isso. 
Tenho uma postura muito clara em defesa do trabalhador. Votei contra 
a reforma trabalhista, contra a reforma da previdência e duas vezes a 
favor de o Presidente ser investigado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CARLOS ZARATTINI-PT -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Protesto contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de impedimento da 

candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sucessão 

presidencial.  

 

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

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nós gostaríamos de manifestar aqui, 
hoje, a nossa perplexidade e o nosso repúdio perante a decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral, que resolveu rejeitar o registro da 
candidatura do Presidente Lula. É uma verdadeira interferência 
indevida no processo eleitoral, como afirmou e afirma e reafirma o 
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Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. É 
uma interferência, porque visa unicamente retirar do processo eleitoral 
o líder em todas as pesquisas, aquele que representa a vontade 
majoritária do povo, colocada em qualquer pesquisa de primeiro e de 
segundo turno. 

O objetivo, que nos parece claro, é evitar que Lula possa presidir este 
País, possa fazer as reformas necessárias ao povo e não as reformas 
das elites. Refiro-me à reforma tributária que interessa ao povo, 
reduzindo os impostos que o povo brasileiro paga. Falo também sobre 
a reforma trabalhista, para que se recomponham os direitos do povo 
trabalhador, que hoje sequer recebe as horas extras. O trabalhador faz 
horas extras, mas recebe no banco de horas, é terceirizado 
violentamente com o aval, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. O 
povo está sendo explorado de forma desmedida pela elite brasileira e 
vem sofrendo com o desemprego violento, vem sofrendo perda de 
direitos, um após o outro. 

O povo brasileiro, que tem que pagar mais caro o bujão de gás, que 
tem que pagar mais caro o óleo diesel e a gasolina, que sofre com a 
carestia e com o aumento das contas de energia elétrica, esse povo já 
tem uma opção clara, e essa opção é pela mudança do que está 
colocado aí. O povo não quer mais esse modelo, e é por isso que nós 
vemos a dificuldade dos candidatos da base do Governo de tentar alçar 
qualquer voo.  

Está aí o Geraldo Alckmin estancado, está aí o Henrique Meirelles, 
estão aí todos esses que agora tentam se afastar desse Governo, 
como está fazendo o Geraldo Alckmin, cujo partido votou neste 
plenário todas as medidas propostas pelo Governo Temer. Isso tem 
que ficar claro! E esses juízes, eles legislam muitas vezes em causa 
própria, como agora vimos na questão do adicional para cuidadores de 
idosos. Ora, dar 25% do valor de uma aposentadoria para um idoso 
que precisa de um cuidador! Isso representa 250 reais e não paga nem 
uma menina para cuidar de uma criança, quanto mais um cuidador de 
idosos. Mas para os juízes, que têm aposentadorias de 30 mil, 40 mil, 
50 mil, 25% é, sim, um verdadeiro privilégio. 

Nós não podemos aceitar isso! Nós não podemos aceitar um aumento 
de 16%, enquanto se aumenta o salário mínimo para 1.006 reais. Nós 
precisamos de justiça social. É isso que o nosso partido e os nossos 
candidatos propõem para o País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Agradecimento aos eleitores do Estado do Rio Grande do Sul pela recondução 

do orador à Câmara dos Deputados. Posicionamento do Parlamentar contrário à 

reforma previdenciária. Confiança na eleição do Sr. Fernando Haddad para a 

Presidência da República.  

 

 O SR. MARCON (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
só quero registrar meu discurso. 

Em primeiro lugar, quero parabenizar todos os gaúchos e gaúchas que, 
no dia 7 de outubro, foram às urnas e me fizeram pela sexta vez 
Deputado no Rio Grande do Sul - três vezes Deputado Estadual e três 
vezes Federal -, com 122.838 votos. Fui um dos poucos Deputados 
cuja votação cresceu no Rio Grande do Sul. 

Estou aqui com o propósito de me posicionar contra a reforma da 
Previdência. Esta reforma da Previdência proposta por Michel Temer 
não agrada a nenhum trabalhador do campo nem da cidade. Além 
disso, eu quero um Brasil sem ódio, eu quero um Brasil onde os 
presidenciáveis venham para o debate e não se escondam, para que o 
povo brasileiro saiba o que cada um deles defende. 

Tenho certeza de que o Haddad vai ser vencedor.  

 

DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. DEPUTADO 
MARCON. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais servidores desta Casa, a 
esperança vencerá ódio. 

Venho a esta tribuna, primeiramente, para agradecer ao povo gaúcho por, 
mais uma vez, ter depositado a sua confiança em mim. Eu sou grato pelos 
122.838 votos que obtive nesta eleição, sendo o quinto Deputado Federal 
mais votado no Estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza de que essa 
votação é fruto de um mandato feito pelo povo e para o povo que mais 
precisa, de um mandato que nunca envergonhou os seus eleitores. 
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No entanto, a luta não termina aqui, o resultado das urnas no último 
domingo, dia 7 de outubro, deixa claro que a democracia venceu. Digo isso 
pelo fato de o eleitorado brasileiro ter trazido o candidato à Presidência da 
República, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, para o segundo 
turno, dando mais uma chance para que seja eleito o candidato que o Brasil 
merece, o candidato que apresenta propostas para tirar o País da crise e 
combater o desemprego.  

A expressiva votação obtida pelo candidato do Partido dos Trabalhadores - PT, 
Fernando Haddad, mostra que o povo quer ver o Brasil feliz de novo. O povo 
brasileiro não vai se calar diante do fascismo e do corte de direitos. Sem 
diálogo, não se faz política de verdade. 

O futuro Presidente, Haddad, não só vai salvar o País da atual crise, como 
também tem planos de governar pela justiça social, pelos pobres, negros, 
mulheres, índios, comunidade LGBT. Também tem planos para defender a 
educação, a saúde, a aposentadoria e também o 13º salário. 

Ainda há esperança! Vamos unir todas as forças progressistas, do centro e da 
esquerda, para derrotar aquele que foi nomeado o político mais repulsivo do 
mundo. Como disse o Presidente Haddad: "A cultura do ódio precisa ser 
interrompida urgentemente". 
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Agradecimento aos eleitores do Estado de Minas Gerais pela reeleição do 

orador. Posicionamento do Parlamentar contrário às reformas trabalhista e 

previdenciária. Apoio à eleição do Sr. Fernando Haddad à Presidência da 

República.  

 

 O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero primeiramente agradecer 
ao Estado de Minas Gerais, a todos os mineiros e mineiras que me 
elegeram de novo. Estou no quarto mandato e vou para o quinto 



 

243 
 

mandato de Deputado Federal. 

Sei da responsabilidade que me cabe na representação dos Vales - o 
Vale do Aço, o Vale do Rio Doce e o Vale do Mucuri e o Vale do 
Jequitinhonha -, do norte e do noroeste de Minas. Sem dúvida 
nenhuma, é uma responsabilidade muito grande, um compromisso com 
o nosso Estado e com essas regiões. Sobretudo, Sr. Presidente, sei 
também da responsabilidade de garantir aqui no plenário, aqui na 
Câmara dos Deputados, aqui na instituição, a resistência e a defesa do 
povo de Minas Gerais, do povo trabalhador, dos mais necessitados. 

Todo mundo sabe da minha posição contra a reforma trabalhista. 
Continuarei também defendendo a posição contrária a essa reforma da 
Previdência que está aí, que é uma reforma da Previdência para pegar 
o pé descalço, o trabalhador e a trabalhadora. 

Sabemos muito bem disso, conscientes de que vamos participar de 
uma bancada importante, aliás, a maior bancada eleita para esta 
Legislatura - o Partido dos Trabalhadores elegeu 56 Deputados e 
Deputadas. 

Nós estamos e estaremos de prontidão, trabalhando. Sabemos que vai 
ser uma disputa dura, mas que nós possamos garantir a eleição do 
Haddad neste segundo turno. Nós sabemos que o adversário é um 
aliado do Temer, votou nas propostas e nos projetos do Temer. Cabe-
nos esclarecer neste segundo turno quem é o nosso adversário, um 
adversário que é responsável por essa pauta que está levando o nosso 
País a uma crise profunda, com mais de 3 milhões de desempregados. 

Portanto, Sr. Presidente, no dia 28 é Haddad 13. 

Muito obrigado. 
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Realização das reformas política e tributária.  

 

O SR. PAULO FOLETTO (PSB - ES. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente Izalci, primeiro quero parabenizá-lo pela eleição para o 
Senado Federal.  

Já fiz um pronunciamento duro hoje a respeito da terceirização que 
estão querendo fazer em todos os hospitais públicos do Estado do 
Espírito Santo, um pacote indesejado pela população colatinense. 
Agora, com mais serenidade, gostaria que o Secretário de Saúde, que 
está capitaneando isso, revisse a sua atitude, porque não é correto 
para quem está deixando o Governo daqui a menos de 1 mês entregar 
todos os hospitais sem que o Governo que vai chegar saiba quem são 
as entidades que estão se apropriando do nosso patrimônio.  

Tivemos uma eleição atípica, em que o extremismo, que já está 
delineado aqui no plenário, e até o dia das eleições em segundo turno, 
acabou levando vantagem. A nossa população se perdeu nesse 
processo. Nós vimos, sem dúvida alguma, alguns cenários novos que 
teremos que analisar do ponto de vista partidário e do ponto de vista 
pessoal. 

Mas, quero usar este momento para agradecer ao povo do Espírito 
Santo, que me dá essa oportunidade, pela terceira vez, de representá-
los aqui no Congresso Nacional. Quero agradecer a Colatina, minha 
cidade natal, onde tive novamente a maior quantidade de votos. Quero 
agradecer a Barra de São Francisco, Nova Venécia, Ecoporanga, no 
noroeste capixaba, onde há uma concentração maior dos meus votos. 
Enfim, a todos os Municípios. Pela primeira vez tive muitos votos no sul 
do Estado do Espírito Santo. Então, o momento é de agradecimentos.  

Prometo a cada capixaba que votou em mim, ou em outros 
companheiros, que vou continuar aqui neste Congresso honrando o 
seu voto. Será um mandado em que nós teremos que discutir temas 
duros. O Governo terá que rever o pacto federativo, porque os 
Municípios não conseguirão sobreviver. O Governo Federal gerencia 
mal, perde na má gestão, perde na corrupção. 

Parece que, enfim, nós vamos nos livrar desse grande volume de 
dinheiro das Odebrechts da vida, sócias de esquemas de corrupção no 
Governo do Fernando Henrique Cardoso, no Governo do Lula, no 
Governo da Dilma, no Governo do Temer. Está mostrado aí: todo 
mundo tinha esquemão. Parece que nós vamos nos livrar disso por um 
período. Agora, cabe a nós continuarmos vigiando para que isso não 
volte a acontecer. 

Todo mundo sabe que a reforma da Previdência do jeito que foi 
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colocada pelo Presidente Temer não pode ser aprovada, punindo o 
mais pobre. Querem diminuir salários do Judiciário, do Legislativo e 
deixar o assalariado com o pouco que ganha para sobreviver. Temos 
que fazer a reforma previdenciária sim, mas que seja uma reforma 
previdenciária justa. Ela não pode punir com intensidade o pobre e 
deixar o rico sobrevivendo e voando com asinhas, viajando para o 
exterior. A nossa população não aceita isso, e nós não vamos aceitar 
isso aqui, não. Nós temos que nos posicionar firmemente. 

A reforma tributária precisa ser feita, a reforma política precisa ser feita. 
A reforma que nós fizemos não contemplou tudo. O PSB se posicionou 
favoravelmente ao mandato de 5 anos, sem reeleição, para cargos 
majoritários, para Presidente, para Governador e para Prefeitos. Isso 
não passou. Temos que limitar a reeleição no Congresso, para que 
ocorra uma reoxigenação de pessoas a nos representar aqui. Enfim, 
será um mandato em que deveremos enfrentar temas duros e difíceis 
para discutir. 

Teremos que sair daqui e ir lá na nossa base conversar com a nossa 
população e mostrar o que estamos votando e por que estamos 
votando. E vamos precisar de Parlamentares com experiência, porque 
o cenário que se mostra nessa campanha política, com extremismos, 
revela que provavelmente haverá um engalfinhamento entre as duas 
forças que ficaram para disputar a Presidência.  

Então, será um mandato em que teremos que ter muita maturidade 
para conduzir as duras reformas necessárias para a Nação, para fazer 
o embate do debate que, democraticamente, tem que ser feito. E nós 
sempre elogiamos isso. Nós conquistamos a democracia para isso, 
mas, sem dúvida alguma, vamos precisar de muita serenidade, de 
muita tranquilidade para tocá-la, porque o Brasil não pode continuar do 
jeito que está. Sem dúvida alguma, precisamos de reformas, de 
algumas modificações, preservando os ganhos e os direitos da nossa 
população mais pobre. 

Obrigado pela tolerância, Presidente Izalci Lucas. 
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Agradecimento aos eleitores do Estado de Minas Gerais, em especial à 

militância petista, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores pela reeleição do 

orador. Continuidade da atuação parlamentar em defesa das classes menos 

favorecidas, dos trabalhadores e dos interesses de Minas Gerais. 

Inadmissibilidade da realização de reforma previdenciária prejudicial à classe 

trabalhadora. Apoio à eleição do Sr. Fernando Haddad à Presidência da 

República. 

 

 O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, neste momento, agradecer a 
toda militância do nosso partido que contribuiu muito com a minha 
reeleição. 

Quero agradecer a todos que nos ajudaram diretamente na campanha, 
os coordenadores de campanha do processo eleitoral, as meninas e os 
meninos que nos ajudaram a panfletar, subindo e descendo morros, 
pisando na poeira. Eles contribuíram diretamente, enfrentando vários 
desafios, quando entregavam o nosso material, a nossa colinha. 

Queria agradecer o apoio que tive dos companheiros Prefeitos, Vice-
Prefeitos, Vereadores, enfim, de todos aqueles e aquelas que nos 
ajudaram muito durante essa campanha, sobretudo nas regiões do 
Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do Vale do Mucuri, do Vale do 
Jequitinhonha, do norte e noroeste de Minas. Portanto, deixo aqui a 
minha gratidão. 

Coloco o meu mandato à disposição para que possa trabalhar como 
Deputado Federal de Minas Gerais, enfrentando os desafios que temos 
nas regiões em que atuo. As regiões em que eu atuo são as mais 
pobres do Estado de Minas Gerais.  

Quero dizer também do meu compromisso de continuar aqui em 
Brasília defendendo os mais necessitados, os mais pobres, a classe 
trabalhadora, o 13º salário, que está sendo ameaçado, os direitos e, 
sobretudo, que não seja votada a reforma da Previdência da forma 
como está sendo colocada pelo Presidente Temer e pelo Bolsonaro. 
Essa reforma da Previdência não interessa à classe trabalhadora. 
Precisamos até fazer uma reforma da Previdência ou uma reforma no 
nosso País, para que possamos mexer de uma forma geral, sobretudo 
nos grandes. Não podemos fazer é uma reforma da Previdência para 
pegar o pé descalço, o trabalhador, a trabalhadora.  

Por isso, estamos aqui trabalhando na perspectiva também de 
enfrentar essa disputa dura, mas estamos juntos com Haddad, para 
que possamos ganhar a eleição neste segundo turno, e o País volte a 
crescer e a se desenvolver, gerar emprego e renda, como fizemos 
antes com os Governos de Lula e Dilma - nós sabemos fazer isso. Sem 
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dúvida nenhuma, o Presidente Haddad colocará este País na linha do 
crescimento, na linha da geração de emprego e renda. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. DEPUTADO 
LEONARDO MONTEIRO. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e dos 
gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV 
Câmara, foram meses de muitas caminhadas e andanças por toda Minas 
Gerais. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer ao povo mineiro pelos 
68.667 votos de confiança que tive. Foram votos que renovam a esperança 
em dias melhores e reforçam nossa luta em defesa dos direitos do povo e 
contra os retrocessos. Fizemos uma campanha bonita, de paz, que envolveu 
as pessoas em torno de um projeto de avanço para o Brasil. Começa agora 
uma nova caminhada em busca de cada vez mais recursos e ações para as 
nossas cidades.  

Mas eu quero falar aqui um pouquinho desse Brasil que encontramos nas 
ruas, um Brasil polarizado pelo ódio e intolerância. Esse país que querem 
pintar não é o do diálogo, não é o de uma construção coletiva e plural. Esse 
projeto que o candidato do PSL prega é o mesmo do Governo golpista do 
Temer, é o Brasil do atraso. É o pior da política brasileira e coloca em risco 
todas as conquistas que garantimos durantes décadas. É colocar em pauta 
mais retirada de direitos; é colocar em pauta a reforma da Previdência; e é 
terminar de liquidar a fatura das privatizações.  

Mais do que um projeto liberal, ele representa um Brasil das sombras para a 
grande parcela do nosso povo, para nordestinos, para pobres e negros, 
mulheres e representantes de movimentos sociais. O Brasil do autoritarismo e 
desse sentimento antipolítica não trará a transformação social que as pessoas 
tanto almejam.  

Não é isso que o povo quer. Para essa mudança necessária, é preciso mais 
democracia e mobilização social. Precisamos combater essa verdadeira rede 
de mentiras que eles espalham pelas redes sociais e compartilhar a verdade. 
Temos um projeto para o Brasil que representa milhões e milhões de 
brasileiros: um projeto que quer ver a esperança no rosto do povo 
novamente. Do combate à fome, da democratização do ensino superior, da 
valorização do SUS, da geração de emprego e renda, do investimentos no 
desenvolvimento sustentável e na agricultura familiar!  
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Por isso, vamos continuar, de porta em porta, levando a mensagem de Lula e 
Haddad Brasil afora por um país da paz, da prosperidade! Vamos juntos, à 
vitória, por um projeto popular, que respeita os trabalhadores, as mulheres, a 
diversidade, as minorias. Vamos juntos à vitória da tolerância sobre a 
violência e o ódio. Vamos juntos por esse Brasil do desenvolvimento, da 
inclusão e da soberania nacional! O Brasil vai ser feliz de novo!  

Muito obrigado!  
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Exigência ao Presidente em exercício dos trabalhos, Deputado Carlos Manato, 

de retratação de zombaria e de pedido de desculpas ao orador. Agradecimento 

aos eleitores do Estado do Rio Grande do Sul pela reeleição do orador. 

Compromisso de atuação parlamentar em defesa das classes menos favorecidas 

e dos trabalhadores brasileiros. Reafirmação do posicionamento do orador 

contrário à reforma previdenciária. 

 

 O SR. MARCON (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Quero saudar 
todos os trabalhadores e trabalhadoras e dizer para o candidato 
derrotado do Espírito Santo que ele é Presidente da Mesa e não 
daquele que traz o ódio para o povo brasileiro, que é Bolsonaro. 

Eu repudio essa atitude. Nem por brincadeira aceito isso. V.Exa. é 
Presidente da Mesa e não do fascismo. Por isso, V.Exa. tem que retirar 
a brincadeira que fez. Peça desculpas! Peça desculpas pelo que 
V.Exa. fez! Peça desculpas! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato. PSL - ES) - Deputado, o número 
de V.Exa. é 17 aqui. 

O SR. MARCON (PT - RS) - V.Exa. peça desculpas por essa 
brincadeira! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato. PSL - ES) - Se o número de 
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V.Exa. não for 17, eu peço. 

O SR. MARCON (PT - RS) - O meu caráter não consegue levar na 
brincadeira. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato. PSL - ES) - O número de V.Exa. 
é 17. 

O SR. MARCON (PT - RS) - Se V.Exa. não tem caráter, eu tenho. Eu 
tenho caráter. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato. PSL - ES) - Está bom, Deputado. 

O SR. MARCON (PT - RS) - V.Exa. sentado à mesa da Presidência da 
Câmara. V.Exa. não está aí brincando. V.Exa. pode brincar da sua 
cadeira de Parlamentar. Assim, eu aceito brincadeira. Mas V.Exa., 
dessa cadeira, é Presidente da Mesa. 

É isto que eu quero dizer para V.Exa.: eu odeio essa atitude! 

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Sr. Presidente... 

O SR. MARCON (PT - RS) - Quero aqui agradecer os votos que fiz no 
Rio Grande do Sul, defendendo os trabalhadores, defendendo o povo 
gaúcho. Aumentei minha votação. Tenho compromisso com os 
pequenos, com os pobres, com os trabalhadores. 

Quero frisar aqui para todos os gaúchos, para todos os brasileiros que 
ontem me ligou uma guria de um jornal perguntando qual é a minha 
opinião sobre a reforma da Previdência. Eu retornei a frisar o meu 
compromisso contra a reforma da Previdência. Nenhum direito a 
menos! É esse o meu compromisso com o povo gaúcho, com o povo 
brasileiro. 

Quero agradecer a todos aqueles que carregaram o material - a nossa 
assessoria, aos nossos Vereadores, aos nossos Prefeitos, à militância 
do movimento sem terra, dos movimentos sociais - sobre a nossa 
campanha nestas eleições. Eu fui um dos gaúchos que conseguiu 
aumentar os votos. E, além, na eleição anterior, eu fui o 15º Deputado 
mais votado. Agora, nesta eleição, eu fui o 5º mais votado no Rio 
Grande do Sul. 

Eu quero que meus filhos saibam que brigo para que eles possam ter 
livros na mão e não armas. Eu quero que o povo gaúcho, que o povo 
brasileiro tenha emprego dignidade, tenha cidadania, e seja contra o 
ódio, contra o fascismo, contra aquele que se esconde. Espero que 
nesta nova campanha venha para o debate e mostre aquilo que ele... 
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(Desligamento automático do microfone.) 
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Apoio do PTB ao presidenciável Jair Bolsonaro. Propósito do Presidente 

Michel Temer de realização da reforma previdenciária. Apoio à eleição do Sr. 

Fernando Haddad à Presidência da República. 

 

 O SR. CAETANO (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, 
Deputado Manato, muito obrigado, povo baiano. 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, povo brasileiro, eu queria aqui, com 
muita tranquilidade para o Brasil inteiro. Ontem, nesta Casa, e hoje, 
estou vendo a turma de Temer toda fluindo para apoiar Bolsonaro. O 
mesmo grupo que apoiou Temer esse tempo todo aqui, que fez todas 
as maldades com o Brasil, agora está apoiando Bolsonaro. A maior 
simbologia disso foi ontem, quando o PTB, de Roberto Jefferson, 
declarou apoio a ele. Por isso, ontem à noite, hoje pela manhã, já diz 
que quer, que pode ser que agora, ainda no Governo Temer, seja 
aprovada nesta Casa a reforma da Previdência. 

Ele já está se desmascarando. As fake news que ele criou, que está 
criando no Brasil já estão sendo desmascaradas por ele mesmo. Ele 
está dizendo - ele quem disse, não sou eu - que quer que seja 
aprovada aqui nesta Casa, ainda neste ano, a reforma da Previdência, 
essa reforma que acaba com a aposentadoria rural. Preste atenção, 
Brasil! Está dizendo também que vai acabar com uma parte do Bolsa 
Família, que 30% do Bolsa Família é fraude. O que é isso? É acabar 
com a proteção social que foi criada nos Governos Lula e Dilma. 

Por isso, gente, não vamos embarcar nesta aventura! O Brasil... Preste 
a atenção, Brasil: não vamos embarcar nesta aventura! Enquanto o 
time de Temer flui para dar apoio a esta aventura do fascismo no 
Brasil, o time da Esquerda, dos partidos progressistas, declara apoio a 
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Haddad, como PSB - parabéns ao PSB -, PSOL, PCdoB e outros 
partidos. E hoje está se discutindo dentro do PDT. Peço a Ciro Gomes 
que venha para o comando da campanha de Haddad, juntamente com 
Lupi, para fazer como fez a CNBB, por exemplo, que declarou apoio à 
democracia brasileira. 

Nós brasileiros sofremos com a ditadura militar. Não se combate a 
violência armando o povo; combate-se a violência construindo-se a paz 
com a população. Tem de armar sim a polícia - a Polícia Federal, a 
Polícia Civil e a Polícia Militar -, mas não armar o povo e criar uma 
guerra civil no Brasil, ampliar os conflitos. Um gestor, um Presidente da 
República tem que administrar os conflitos. 

É por isso, Sr. Presidente, que eu apoio e peço votos para Haddad, 
porque ele vai construir de novo o desenvolvimento do País, gerando 
10 milhões de empregos, como nós já geramos lá atrás, no Governo 
Lula. Nós geramos, repito, mais de 10 milhões de empregos no nosso 
País. E Temer levou o País de novo para o desemprego total. 
Construímos uma rede de proteção social. As mulheres, as mães 
solteiras, que são grande maioria neste País, precisam da proteção 
social das mãos do Estado. 

Com Haddad, nós vamos construir isto: uma rede de proteção social, 
mais emprego e mais desenvolvimento, renda, educação de qualidade, 
como ele construiu quando foi Ministro da Educação. 

Portanto, povo brasileiro, não caia em aventura! Vamos sim construir a 
democracia, construir o progresso e o desenvolvimento com Haddad 
Presidente do Brasil! 

Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado... 
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Agradecimento aos eleitores e correligionários engajados na campanha 

eleitoral do orador ao cargo de Senador da República. Não discussão, pelo 

presidenciável Jair Bolsonaro, de assuntos de relevante interesse da população 

brasileira. Desempenho pífio do Deputado Delegado Éder Mauro nas eleições 

para a Câmara Federal. Reconhecimento, pela população paraense, dos 
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relevantes investimentos realizados pelos Governos Luiz Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff. Posicionamento da maioria dos Deputados Federais eleitos no 

Estado do Pará, favorável à realização da reforma previdenciária. 

 

 O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem 
neste momento, primeiramente quero continuar agradecendo a todos 
aqueles que me apoiaram, que votaram em mim para Senador do 
Estado do Pará. Foi uma eleição dura, uma eleição com milhões e 
milhões em investimentos. Tínhamos dez candidatos e, desses dez 
candidatos, seis disputavam duas vagas. 

Eu tive mais de 800 mil votos na sola do sapato, como diz o ditado 
popular. Preferi não ser conduzido ao Senado pela força do dinheiro, 
pela força da política retrógrada. Fizemos um debate de projetos com o 
povo do Pará. Debatemos o preço da energia, o preço do gás de 
cozinha, o preço do petróleo, o preço das passagens áreas, o 
abandono da reforma agrária, o corte do Bolsa Família, a paralisação 
das obras do PAC no Pará - as obras estão todas paradas. 

Eu pergunto a vocês: Bolsonaro está discutindo essas coisas? Não. O 
que está prometendo? Cortes e mais cortes; votar a reforma da 
Previdência, para o povo brasileiro se aposentar aos 69 anos; vender a 
ELETROBRAS, subir ainda mais o preço da energia. Esse é o 
Bolsonaro. Esse vai ser, com certeza, se ganhar as eleições. Mas nós 
vamos fazer de tudo, vamos para as ruas conversar com o povo. 

Chega de aventura! O povo brasileiro viveu a experiência de Collor de 
Mello. Ao Collor de Mello bastou a bandeira de caçar os marajás. 
Depois, tomou até a poupança dos pobres. Cuide-se, povo brasileiro! 
Temos um tempo aí pela frente. 

Subiu um Deputado aqui à tribuna que achava que seria o mais votado 
no Pará, Delegado Éder Mauro. Ele está revoltado e frustrado porque o 
Deputado mais votado do Pará é contra Bolsonaro: é Edmilson 
Rodrigues. Ele foi o mais votado. Então, ele pensava que teria 300 mil, 
400 mil votos, liderou a campanha de Bolsonaro, as caravanas de 
Bolsonaro, e teve uma pífia votação para ser reconduzido a esta Casa.  

O Haddad fez 42% dos votos no Pará. O povo do Estado do Pará 
reconhece os investimentos que foram feitos nos Governos de Lula e 
Dilma. Esses investimentos estão parados. Nós estamos pagando a 
taxa de energia mais cara do mundo com as duas maiores hidrelétricas 
do Brasil lá no Estado do Pará. Estamos pagando o petróleo, a 
gasolina, o gás de cozinha. No Pará, nenhum agricultor familiar que 
produz um saco de farinha de mandioca de 60 quilos hoje vende e 
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compra um botijão de gás de cozinha. Essa é a realidade. 

Faço os meus agradecimentos. Tive uma grande vitória, apesar de não 
ter sido eleito para ocupar uma das vagas de Senador. O Pará, então, 
reconduz para o Senado Senadores que não mexem uma palha 
inclusive para evitar que a ELETROBRAS seja vendida. Com certeza, 
serão a favor da reforma da Previdência lá no Senado. Com certeza, a 
maioria dos Deputados do Pará que foram eleitos nesta Casa serão a 
favor da reforma da Previdência nesta Casa. 
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Sumário 

Indagação ao Líder do PSL na Casa acerca do posicionamento do 

presidenciável Jair Bolsonaro no tocante à reforma previdenciária e à 

privatização da educação básica; da Casa da Moeda do Brasil; da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e de bancos públicos.  

 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, como o tema da segurança pública pautou o primeiro turno 
dessas eleições e um dos candidatos não frequenta os debates, pelo 
contrário, ele diz que, por estratégia, provavelmente não irá a nenhum 
debate, não me cabe outra alternativa senão fazer perguntas a ele e à 
sua base de sustentação neste plenário. 

O filho do candidato, que é também Deputado Federal, defendeu em 
vídeo a privatização da educação, incluindo a privatização da 
educação básica. 

Pergunto ao Líder do PSL: essa é a posição do candidato do partido à 
Presidência da República? Vocês conseguiram fazer no primeiro turno 
a virada de uma chave para uma discussão moralista. Eu quero 
conhecer os planos, programas e projetos do candidato! 

Faço a ele uma segunda pergunta, já que não vai a debates, sobre a 
reforma da Previdência. O Sr. Paulo Guedes defendeu a proposta de 
Michel Temer, que diz que o cidadão brasileiro tem que ter 49 anos de 
contribuição para ter acesso à aposentadoria integral. Pergunto ao PSL 
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e ao candidato: qual é a idade mínima que os senhores defendem na 
reforma da Previdência? 

Aproveito para dizer que aquele que seria indicado pelo candidato a 
Ministro-Chefe da Casa Civil está agora presente no plenário. 

Mas faço uma terceira pergunta: qual é a posição do candidato a 
respeito das privatizações da Casa da Moeda do Brasil, dos Correios e 
dos bancos públicos? Isso porque o eventual Ministro da Fazenda 
disse que queria privatizar todas as estatais!  

Nós esperamos uma resposta. 
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Sumário 

Agradecimento ao eleitorado do Estado da Bahia pelos votos concedidos ao 

candidato do PT à sucessão presidencial, Fernando Haddad. Posicionamento 

contrário à reforma previdenciária.  

 

 O SR. JORGE SOLLA (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Obrigado, 
Sr. Presidente. 

Felizmente, a população não reelegeu o Deputado que disse os 
despautérios que tive de ouvir aqui antes. A partir do ano que vem, não 
teremos que ouvir isso de novo nesta Casa. 

O que importa é que quero agradecer a grande votação dos baianos no 
nosso Presidente Haddad. Foram dados 1 milhão de votos a mais, 
Deputado Caetano. Saímos de 4 milhões e meio de votos no Estado, 
em números redondos, para 5 milhões e meio, 1 milhão de votos a 
mais. A Bahia, mais uma vez, mostrou a defesa da democracia, a 
defesa do Estado de Direito, a defesa das políticas sociais. 

A nossa preocupação é que já estão articulando aqui para destruir a 
Previdência ainda antes do final do ano. Já existem conversas, até 
conchavos, para cargos da Mesa da Câmara dos Deputados, cargos 
de Ministérios, em troca do fim de sua aposentadoria, trabalhador 
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brasileiro. Então, não pode baixar a guarda. Estamos aqui na trincheira 
de luta, de resistência, para impedir que destruam a Previdência Social 
e atendam aos interesses... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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Congratulações às chapas Jair Bolsonaro/Hamilton Mourão e Comandante 

Moisés/Daniela Reinehr eleitas, respectivamente, à Presidência da República e 

ao Governo do Estado de Santa Catarina. Desafios impostos ao futuro Chefe da 

Nação. Necessidade de realização da reforma tributária e de modernização da 

legislação previdenciária brasileira.  

 

 O SR. CELSO MALDANER (MDB - SC. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de usar 
esta tribuna para parabenizar o Presidente eleito, Jair Messias 
Bolsonaro, e seu Vice, General Mourão, pela vitória nas eleições de 
domingo. 

Também gostaria de parabenizar o Comandante Moisés, Governador 
eleito de Santa Catarina, e Daniela Reinehr, Vice-Governadora eleita - 
os pais dela moram na nossa querida cidade de Maravilha, a Cidade 
das Crianças. Queremos parabenizá-los e desejar-lhes todo o sucesso 
nesta nova empreitada, a partir de janeiro do ano que vem. 

Há 3 anos o povo brasileiro manifestava um desejo de mudança na 
atual política brasileira. Desde então começou a construir uma nova 
história. Com a força das redes sociais e uma grande mobilização 
apartidária, elegemos um Presidente que tem trazido esperança para 
um povo que anseia pelo fim da corrupção. Este foi o grande 
significado: a indignação do povo brasileiro com a corrupção em nosso 
País, o anseio por segurança, pelo afastamento do medo da 
insegurança. A nossa população brasileira espera a retomada do 
crescimento e o desenvolvimento do nosso País, que, aliás, já se 
iniciou na nova administração. Em 2014, 2015 e 2016, o PIB decresceu 
8,5%, ficamos mais pobres, mas, em 2017, já crescemos 1,1% e 
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esperamos crescer, ainda em 2018, 1,3% do PIB. 

Para isso, temos muitos desafios a enfrentar nos próximos 4 anos e 
muitas modernizações legislativas a fazer. É preciso, Sr. Presidente, 
enxugar a máquina pública, descentralizar os recursos, para que não 
mais fiquem concentrados em Brasília, redistribuir as arrecadações 
através de um novo pacto federativo, anseio dos pequenos Municípios 
brasileiros, desburocratizar, simplificar e fazer uma legislação tributária 
que onere menos o pobre, porque hoje quem mais paga imposto neste 
País é o assalariado. Temos que fazer essa reforma tributária. Além 
disso, é claro, é fundamental modernizar a atual Previdência. 

Hoje, a Previdência consome mais da metade do Orçamento da União. 
Se não votarmos com urgência a modernização da legislação 
previdenciária, o primeiro projeto que o Presidente vai ter de 
encaminhar para cá será o relativo à destinação de 258 bilhões para 
cobrir o furo da Previdência em 2019, senão nossos aposentados, no 
segundo semestre do ano que vem, não vão receber seus benefícios. 

Então é importante, após diálogo do atual Presidente com o novo 
Presidente eleito, votarmos ainda este ano a modernização da 
legislação previdenciária. 

O que me deixa confiante é o pensamento do economista Paulo 
Guedes, cotado para ser o próximo Ministro da Fazenda, que vai ao 
encontro desses temas que citei. 

Quem conhece o nosso trabalho e depositou mais uma vez sua 
confiança em nós sabe que não iremos nos omitir. Espero que os 
demais colegas também não o façam, pois precisamos, antes de tudo, 
pensar no Brasil. 

Podem ter a certeza de que iremos trabalhar ainda mais para que 
tenhamos um País melhor. O nosso desejo é que tenhamos 4 anos 
abençoados em prol do Brasil e da nossa querida Santa Catarina. 

Contem comigo! 

Um abraço, Sr. Presidente! 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Declaração de voto contrário à aprovação da proposta de reforma 

previdenciária. Contrariedade às privatizações defendidas pelo futuro Ministro 

de Estado, Paulo Guedes.  

 

 O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente quero dizer que 
votarei contra a reforma da Previdência. Durante os debates explicarei 
por quê. Preocupa-nos que a primeira bandeira levantada pelo 
Presidente eleito seja acabar com a previdência dos brasileiros e 
implantar no Brasil a mesma previdência que está levando milhares de 
idosos ao suicídio. Quer desvincular a Previdência da Seguridade 
Social e jogar nas costas dos trabalhadores, do povo brasileiro, uma 
conta que eles não fizeram. 

Preocupa-nos ainda a ideia de privatizações selvagens, o que defende 
Paulo Guedes. Essa mesma visão de privatização está fazendo com 
que a fábrica da FAFEN seja fechada em Camaçari e também em 
Laranjeiras. Esse é o resultado das privatizações. Esse modelo já foi 
implantado no Brasil, e não deu certo. Trouxe crise, trouxe desemprego 
e desigualdade social, e vai fazer o mesmo agora novamente. 
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Sumário 

Reiteração do agradecimento aos eleitores nordestinos pelos votos concedidos 

ao candidato do PT à sucessão presidencial, Fernando Haddad. Repúdio a atos 

de violência praticados por seguidores do candidato Jair Bolsonaro, após o 

resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Posicionamento do 

orador contrário à reforma previdenciária e à privatização de empresas 

estatais.  

 

 O SR. PAULÃO (PT - AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, mais uma vez venho agradecer ao povo do Nordeste. 
Também não foi diferente Alagoas, onde conseguimos fazer uma 
cidadela de resistência e, naquela região e Estado, demos maioria 
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absoluta ao candidato Haddad, no primeiro e no segundo turno. 

Alagoas é um Estado pequeno, tem 102 Municípios. Nós perdemos em 
13 Municípios no primeiro turno. Dessa vez, perdemos em oito. 
Menciono coligações fundamentais, personalidades, como o 
Governador Renan Filho, o Senador, a Vereadora, eleita Deputada 
Federal, Tereza Nelma, do PSDB, que compreendeu a importância 
dessa luta. O Deputado Federal Ronaldo Lessa, do PDT, também foi 
fundamental. Destaco os movimentos sociais, vários movimentos, o 
sindical, o popular, o agrário, o estudantil, o movimento LGBTI. Essa foi 
uma luta muito importante. Foi fundamental a luta das mulheres, que 
colocaram na orla marítima, por duas vezes, muito mais de 10 mil 
pessoas em favor do movimento #elenão. 

Isso foi a luta democrática.  

Veio o resultado das urnas. Como eu defendo a Constituição e entendo 
que o poder popular está acima dos poderes constituídos, compreendo 
que o resultado fez com que o candidato Bolsonaro fosse eleito. Eu 
posso discordar no voto, mas tenho que respeitar decisões. O que eu 
acho estranho é que o candidato Bolsonaro questionava a legitimidade 
das urnas eletrônicas, mas se calou. Ninguém fala mais nada. Ele dizia 
que o processo estava totalmente viciado, mas agora se calou.  

O que mais me preocupa é a violência pós-eleição. Como disse 
Machado de Assis, o problema não é o general, é o policial da esquina. 
E já ocorreram alguns fatos. No dia da eleição, quando saiu o 
resultado, a sede da CUT sofreu um atentado: a sua placa foi alvo de 
vários tiros. Inclusive, isso é motivo de questionamento que vou 
encaminhar à Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Um aluno 
da Universidade Federal de Penedo, após declarar que tinha votado no 
Haddad, foi espancado por vários militantes pró outro candidato. Isso é 
muito grave. Após a eleições, as guarnições da Polícia Militar e da 
Guarda Municipal de Palmeira dos Índios saíram fardadas, com as 
viaturas ligadas, comemorando o fato, utilizando carros oficiais. Eu tive 
a oportunidade de falar com o Governador sobre isso, e ele alegou que 
está sendo aberto inquérito administrativo. Isso é muito grave! 

Eu compreendo o resultado das urnas. É por isso que eu luto pela 
democracia. Entretanto, é necessário haver serenidade, para que o 
Estado Democrático de Direito seja mantido e respeitado. O "guarda da 
esquina", como disse Machado de Assis, não pode achar que é o dono 
da verdade, o dono da morte. Não pode haver declarações como a do 
Deputado eleito pelo Rio de Janeiro que, antes mesmo de assumir, 
disse que "vai ser na porrada" - ele não conhece esta Casa.  

Também me preocupa uma temática levantada pelo Deputado Nelson 
Pellegrino, que foi reeleito e é meu amigo de longa data: uma das 
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primeiras propostas do Presidente eleito é fazer a reforma da 
Previdência. O povo brasileiro já deu uma resposta negativa em 
relação a isso, porque sabe que vai ser penalizado. Se for escolhido o 
modelo chileno, você não terá acesso à aposentadoria. É por isso que, 
proporcionalmente, o número de suicídios é um dos maiores, e um dos 
motivadores é essa situação. 

Há outra questão: a venda do nosso patrimônio nacional. Paulo 
Guedes, o "Posto Ipiranga", quer vender, de forma açodada, todas as 
estatais e empresas públicas para fazer caixa. Mas ele não faz 
questionamentos ao Banco Itaú, que foi um dos financiadores. 
Inclusive, foi dada uma concessão para liberar e perdoar dívidas de 
quase 30 bilhões do Banco Itaú. Ele não fala sobre o papel do Paulo 
Lemann, o homem mais rico do Brasil e sexto mais rico do mundo, que 
é dono da Fundação Paulo Lemann. Ele ganha 500 mil reais por 
minuto! É esse cidadão que planta a semente do Escola sem Partido, 
que, na realidade, é escola sem ideias. 

Eu pergunto: são esses eixos que vão mudar? Acredito que não. 

Viva o povo brasileiro! 
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Sumário 

Votos de sucesso ao Presidente da República eleito, Jair Bolsonaro. Derrota de 

Deputados partidários do Presidente Michel Temer nas recentes eleições 

realizadas no País. Posicionamento do orador contrário à reforma 

previdenciária e à privatização de estatais. Congratulações ao Sr. Fernando 

Haddad pelo desempenho na campanha eleitoral à Presidência da República, e 

ao Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, pela reeleição. Saudações à 

militância petista.  

 

 O SR. CAETANO (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente Carlos Manato, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, povo 
brasileiro, nós acabamos de sair do segundo turno das eleições no 
nosso País. 

Quero aqui, em primeiro lugar, desejar sucesso para o Presidente 
Bolsonaro, o Presidente eleito. Não o apoiei, mas espero que faça um 



 

260 
 

bom governo para o Brasil. 

Quero também registrar que, nesta eleição, o povo brasileiro derrotou o 
time de Temer! Aqueles Deputados e aquelas Deputadas que nesta 
Casa defenderam a reforma da Previdência, votaram a favor da 
terceirização, votaram a reforma trabalhista, votaram com Temer, na 
sua grande maioria, perderam a eleição ou, então, tiveram poucos 
votos. O povo deu esse recado. 

Eu estou vendo, já na imprensa, nesses 2 dias, representantes do 
Presidente eleito Bolsonaro com outro discurso. O Bolsonaro disse que 
ia mudar essa questão da Previdência, que ia fazer diferente, mas já 
está querendo que se aprove aqui, nesta Casa, a proposta de reforma 
da Previdência de Temer. Eu sou contra. 

Eu não vou torcer aqui para o "quanto pior, melhor", mas, desta Casa, 
eu vou fazer um alerta à nova equipe que vai assumir este País: está 
errado! Ganhou a eleição com um discurso, mas já está aqui com outro 
discurso. Esse Paulo Guedes está dizendo que vai fazer a reforma da 
Previdência, sim, que vai privatizar a ELETROBRAS e um bocado de 
outras coisas. Por que não disse isso na campanha? Nós vamos nos 
posicionar contrariamente. 

Quero parabenizar o Haddad, que se agigantou na campanha, chamou 
para si a responsabilidade; o Partido dos Trabalhadores, que enfrentou 
todo tipo de fake news nessa campanha. E nós, no Nordeste, saímos 
vitoriosos. Quero parabenizar o Governador Rui Costa. Na Bahia nós 
tivemos 72,69% dos votos, e Bolsonaro teve 27,31%. No meu 
Município, Camaçari, nós chegamos a 64,89% dos votos. Nós 
ganhamos as eleições no Estado da Bahia. Quero cumprimentar o 
Prefeito do Município de Jussara, lá no Sertão da Bahia, o Hailton, e 
toda a cidade, pois lá tivemos mais de 93% dos votos. O Nordeste 
brasileiro em peso votou no Haddad. Quero parabenizar a militância do 
PT, o PT, um partido aguerrido, os partidos de esquerda e a sociedade 
brasileira que não se deixou intimidar, que não foi covarde e não teve 
medo. Quero cumprimentar os setores democráticos, os movimentos 
populares que enfrentaram essa onda de fascismo que se levantou em 
nosso País contra a democracia brasileira, com uma proposta 
inovadora de desenvolvimento da economia.  

Vamos estar aqui nesta Casa e vamos aprovar o que for correto para o 
Brasil sim. Não vamos torcer para o "quanto pior, melhor", mas vamos 
estar aqui, defendendo a democracia, defendendo o povo brasileiro, 
defendendo a Bahia, defendendo o Nordeste e o Brasil. 

Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro!  
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Sumário 

Posicionamento do orador contrário à anunciada reforma da Previdência 

Social. Defesa de realização da reforma tributária.  

 

 O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muitos Deputados 
subiram a esta tribuna hoje para defender a reforma da Previdência, 
colocando como se essa fosse a medida salvadora da Nação, falando 
de um déficit de 300 bilhões, 400 bilhões de reais. 

Quero inicialmente dizer que não votarei a favor da reforma da 
Previdência, porque considero que o Regime Geral não precisa ser 
reformado neste momento, ele está dentro do Capítulo da Seguridade 
Social e, portanto, o Constituinte de 1988 previu os recursos 
necessários para a manutenção do Regime Geral, que é a chamada 
Previdência Social. 

Muitos que vieram aqui defender a reforma da Previdência não fazem o 
diagnóstico correto. Estima-se que a metade do déficit da Previdência 
vem da previdência dos militares. Esse é o primeiro problema, e não vi 
ninguém tocar nele aqui. Quando se discutiu a reforma da Previdência 
no passado, os militares ficaram de fora dessa discussão, e todos que 
vêm à tribuna não tocam nesse assunto. Quando se fala disso, dizem 
que é um problema que não dá para mexer. 

O outro problema é a reforma do Regime Geral, que são os servidores 
públicos, que é outro debate. Aí mexe com juízes, com promotores e 
com as carreiras do serviço público. Não estou aqui defendendo, estou 
dizendo que muitos que vêm aqui não tocam nessas questões. 

Por último, o Regime Geral é superavitário, porque há previsão na 
Constituição em relação à Seguridade Social. 

Vi ontem o futuro Ministro da Casa Civil, que anda batendo cabeça com 
o futuro Ministro da Fazenda, defender que tinha que desvincular a 
assistência social da Previdência. Todo mundo sabe que a Seguridade 
Social envolve previdência, assistência social e saúde. 

Quando se sinaliza para isso, significa que ele quer pegar o dinheiro 
que o Constituinte de 1988 destinou para o Regime Geral, tirar esse 
dinheiro para financiar a assistência social, para criar o discurso do 
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regime de capitalização e de privatização da Previdência Social, 
tentando implantar no Brasil o modelo chileno, que é o modelo que 
privatizou a previdência, que desassiste e que faz com que haja um 
alto índice de suicídio de idosos e uma desassistência, com pessoas se 
aposentando com 40% do salário mínimo da previdência de lá. 

Então, não dá para jogar a conta nas costas dos trabalhadores. Deve-
se fazer a reforma tributária e mexer na dívida pública, e não jogar nas 
costas do trabalhador brasileiro, dos aposentados e dos pensionistas 
um ajuste que os trabalhadores não darão conta. 

Se quiserem fazer um debate decente sobre a Previdência, venham 
discutir essas questões que eu coloquei e não ficar com falácias, como 
dizer que vai melhorar a segurança pública armando a população. 

Portanto, este Governo já começa mal, já começa no caminho errado.  
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 O SR. CABO SABINO (Bloco/AVANTE - CE. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Câmara, ouvintes da nossa Rádio Câmara, enfim, todos aqueles 
que nos assistem e nos acompanham, o nosso muito boa tarde. 

Ouvi, vi, presenciei alguns colegas que subiram a essas tribunas na 
tarde de hoje defenderem a reforma da Previdência e outros ainda 
atribuírem a dívida da Previdência, conforme se supõe, aos militares. 
Eu não sei a quais militares estão se referindo, mas não podemos nos 
esquecer de que existem militares das Forças Armadas e militares 
estaduais. 

Quando se trata de militares estaduais, eu posso dizer, com todas as 
letras, que não devemos nada à Previdência; que não somos nós que 
temos colaborado para esse rombo que dizem haver na Previdência. 
Dizem, mas não têm coragem de fazer uma auditoria e trazer os 
números reais, para que possamos saber para onde foi o dinheiro da 
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contribuição feita à Previdência ao longo do tempo. 

Não se fala isto no plenário desta Casa. Mas, quantas vezes, ainda 
neste ano, fez-se transferência de recursos do Ministério da 
Previdência Social para outros Ministérios? Eu não sei como se deve à 
Previdência e se faz transferência de recursos desse Ministério. 

E atribuir essa dívida aos servidores públicos também é um crime. Ora, 
o servidor da rede privada contribui com 8,5% para a Previdência e a 
empresa, com mais 20,5%, o que dá, ao todo, 29%. O servidor público 
contribui hoje com 14% e o Estado ou a União, com mais 28%, o que 
dá 42%. Nós contribuímos com 42% do valor do salário para a 
Previdência e aquele que trabalha na rede privada contribui, ao todo, 
com 29%. E a culpa do rombo é nossa, dos servidores públicos? 

Eu acho que há muito a ser esclarecido, há muito a ser trazido. Se tiver 
que votar a reforma da Previdência, que façam isso no próximo 
Governo, com a outra parte desta Câmara que foi eleita, para saberem 
o que é estar nesta Casa, passar pelos apontamentos das ruas, ter a 
responsabilidade de tomar decisão. É muito bom jogar para esta 
legislatura mais um impacto de uma pauta-bomba. É muito fácil! Vimos 
que 53% desta Casa não foram reeleitos. E ainda querem jogar para 
esta legislatura mais essa pauta-bomba, mais essa responsabilidade, 
para quem entrar poder dizer: "Não fui eu que votei. Eu não teria 
votado assim. Eu não teria feito assim!" Não! Quem vier que coloque a 
sua digital, para que o povo comece a saber se aquele em que votou é 
a favor do povo ou é contra o povo. Havia muita gente na campanha 
bem caladinho, que não falava em reforma da Previdência. Havia muita 
gente contrária a ela. Mas, se lhe perguntarem hoje, são favoráveis. 

Então, essas máscaras têm que cair para a Nação. Nós temos que 
saber quem verdadeiramente vem para cá defender o trabalhador ou o 
patrão. Nós vamos para a sétima reforma da Previdência em 24 anos, 
e só quem paga a conta é o trabalhador. 
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oradora contrário à reforma previdenciária.  

 

 A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ. Pela ordem. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero de 
antemão dar às boas-vindas ao novo Presidente da República, eleito 
pelo voto do povo brasileiro, Jair Bolsonaro, e parabenizá-lo. 

Também quero destacar que o PT - Fernando Haddad era nosso 
candidato à Presidência da República -, com muita generosidade, 
enfrentando o furacão "bolsonista", conseguiu eleger quatro 
Senadores, num total de seis Senadores, uma bancada de 57 
Deputados. A esperança não nos abandonou. Nós estamos aqui de 
cabeça erguida. Foi uma grande campanha, mas o País ficou dividido, 
se nós formos fazer aquela conta de aproximação. Haddad obteve 47 
milhões de votos. Mais de 40 milhões de pessoas não votaram ou 
votaram em branco. Então, digam-me se essa foi uma disputa 
tranquila. Não foi! Não podemos dizer que o povo brasileiro como um 
todo estava de acordo com o Presidente eleito deste País. Repito: 47 
milhões de pessoas votaram em Fernando Haddad, no Partido dos 
Trabalhadores, contra o fascismo, contra o autoritarismo e contra a 
forma como se deu essa eleição. Foi sim uma disputa entre a barbárie 
e a civilização. 

Nós tivemos, nos 13 anos de Governo do PT, desenvolvimento 
econômico, inclusão social, geração de emprego, protagonismo 
internacional. Perdemos a eleição também pela falsa pauta moral que 
se instalou e pelas fake news que tivemos de enfrentar. Além disso 
houve insatisfação da população com a corrupção, o que a levou a não 
votar - é preciso pensar nisso!; a manifestação de junho de 2013; o 
golpe de impeachment da Presidenta legítima Dilma Rousseff; as 
medidas antipopulares, depois do golpe, com Temer. Antes, 
prepararam as pautas-bombas para que a Presidenta Dilma não 
tivesse pernas para enfrentar, naquele momento, o desafio que havia 
no País. A nossa eleição ainda foi golpeada pela prisão injusta de Luiz 
Inácio Lula da Silva e pelas vacilações dos Poderes que não deram a 
ele o que realmente precisava e merecia. Houve uma omissão desde a 
comunicação até o meio jurídico. 

Nós estamos atentos a essa simbiose entre a truculência e os 
"bolsonistas". 

Nós repudiamos a reforma da Previdência, sobre a qual não se 
manifestaram durante a eleição. Não disseram nada, mas nós fomos 
para as ruas dizer que, depois das eleições, iriam colocar na pauta a 
reforma da Previdência. Pois não deu outra coisa, já estão tratando da 
reforma da Previdência, assunto do qual ainda irei tratar nesta Casa. É 
intolerável que não se conheça o programa do Presidente eleito. E 



 

265 
 

ainda temos uma reforma da Previdência. 

O que ele vai fazer com a economia? O que ele vai fazer com a 
Previdência? Junto com Temer, ele está acelerando para que essa 
reforma seja feita agora, porque não quer sofrer o desgaste com o 
novo Plenário. 

Sr. Presidente, quero que o meu pronunciamento seja divulgado no 
programa A Voz do Brasil. 
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 O SR. LEO DE BRITO (PT - AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, finalizada no último domingo 
mais uma eleição presidencial, com a disputa em segundo turno entre 
o Deputado Jair Bolsonaro e o ex-Ministro Fernando Haddad, gostaria, 
primeiro, de cumprimentar o povo brasileiro por mais uma vez ter 
cumprido com o seu papel de cidadão, o seu papel de fortalecer a 
democracia no nosso País. Nó precisamos de uma democracia cada 
vez mais forte. O País precisa de fato disso. 

Quero fazer um cumprimento ao Presidente eleito, o Deputado Jair 
Bolsonaro, como também, pelo papel importante que cumpriu, ao Prof. 
Fernando Haddad, o nosso ex-Prefeito da cidade de São Paulo, ex-
Ministro da Educação, um dos melhores Ministros da Educação da 
história do nosso País. Quero também cumprimentar os 47 milhões de 
brasileiros que acreditaram, mais uma vez, que era possível ter um 
país com crescimento econômico, com inclusão social, um país com 
democracia plena, com respeito às liberdades, com respeito às regiões, 
com respeito às desigualdades regionais. 

O povo se decidiu por Jair Bolsonaro. Nós temos que respeitar a 
vontade popular, assim como nós queremos ser respeitados como 
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Oposição. Não vamos aceitar nenhuma atitude autoritária. Eu desejo e 
espero que o novo Presidente respeite a Constituição brasileira, ao 
contrário do que foi muitas vezes balbuciado por ele em discursos não 
só agora na campanha como também antes dela. Eu espero que o 
novo Presidente da República respeite a Oposição, seus oponentes, ao 
contrário do que foi também balbuciado por ele nessa campanha, e que 
respeite a imprensa, ao contrário do que disse ontem no Jornal 
Nacional, quando falou inclusive de uma perseguição por meio de 
retirada de verba de mídia à Folha de S.Paulo. 

Eu espero que os direitos do povo brasileiro sejam respeitados, porque 
o que se anuncia, assim como aconteceu ao longo desses 2 anos de 
Governo Temer, é exatamente uma perseguição aos direitos do povo, 
começando com a retirada dos direitos da aposentadoria por meio da 
reforma da Previdência, que, inclusive, querem fazer nesta legislatura, 
ao contrário do que foi anunciado anteriormente, quando foi dito que 
não haveria nenhum tipo de votação da reforma da Previdência nesta 
legislatura. 

Nós esperamos o melhor para o País. Eu não sou daqueles 
Parlamentares que acreditam no quanto pior melhor, mas quero 
parabenizar as bancadas do PT e da Oposição que foram eleitas no 
último processo e que vão ter a responsabilidade de fazer aqui a 
defesa do nosso povo diante de qualquer postura autoritária, diante de 
qualquer postura de retirada de direitos, como fizemos ao longo desses 
últimos 4 anos, quando um golpe atingiu a Presidenta Dilma Rousseff - 
até liberdades foram atingidas nesse processo. 

Então, eu acredito muito na democracia, acredito muito no nosso País 
e desejo que o povo brasileiro tenha dias melhores no próximo 
período.  

Peço o registro deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil, Sr. 
Presidente. 

 
Documento 140/176 

 
219.2018 Sessão Deliberativa Ordinária - CD 30/10/2018-17:00 

Publ.: DCD - 10/31/2018 - 82 GLAUBER BRAGA-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Solidariedade às universidades brasileiras. Posicionamento do orador contrário 

à reforma previdenciária.  

 



 

267 
 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Deputado Leo de Brito, começo também dizendo da nossa 
solidariedade, assim como o senhor, às universidades brasileiras.  

Passada a eleição, Deputado Manato, já querem colocar a bomba no 
colo do povo brasileiro. Primeira medida do Sr. Jair Bolsonaro, 
anunciada pelo seu Ministro da Fazenda: reforma da Previdência. O já 
anunciado Ministro da Casa Civil, Deputado Onyx Lorenzoni, dizia que 
a reforma que estava sendo levada adiante pelo Governo de Michel 
Temer era ruim, tinha lacunas, não era boa. Ele foi desautorizado pelo 
seu chefe, ou estava em combinação com este, pois o próprio Jair 
Bolsonaro diz que agora vai procurar Michel Temer para que se aprove 
um pedaço da reforma da Previdência aqui no Plenário da Câmara dos 
Deputados. Eles querem deixar vocês, Deputados e Deputadas que 
não se elegeram ou que se elegeram e que têm expectativa de formar 
a base de Governo, completamente desprotegidos do que seria o apelo 
à vontade popular.  

Não sou eu que estou dizendo isso, não. Façam uma pesquisa, como o 
Datafolha já fez algumas, e perguntem aos brasileiros se eles são a 
favor do desmonte da previdência pública. Falam até no modelo 
chileno. Modelo chileno? Perguntem aos chilenos se eles apoiam o 
modelo que eles têm de aposentadoria. Querem tirar o direito dos 
brasileiros de se aposentar. Ah, podem ter certeza: a bancada o PSOL 
vai estar aqui resistindo, em conjunto com brasileiros e brasileiras que 
não apoiam essa proposta.  

E digo mais: o Sr. Jair Bolsonaro, que veio a público dizer que os 
bandidos vermelhos ou teriam que sair do Brasil, ou seriam presos, 
ontem disse que se referia à cúpula do PT e à cúpula do PSOL. Eu 
quero dizer ao Sr. Jair Bolsonaro que, do nosso País, a gente não sai. 
E ele vai ter que, de todo jeito, fazer com que o povo brasileiro perceba 
o engodo que comprou, que é a representação da sua plataforma. 
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 O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Agradeço ao Deputado Heitor Schuch. Sempre tive boa 
parceria com os gaúchos, e não seria diferente com meu Líder Heitor 
Schuch. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento a todos e 
aproveito para dizer, mais uma vez, que cumprimos nosso papel em 
Pernambuco: o Partido Socialista Brasileiro e outras coligações nos 
juntamos ao Governador Paulo Câmara para ajudar nossos candidatos 
a conquistar, nos dois turnos, uma grande vitória. Paulo Câmara se 
elegeu no primeiro turno. Elegemos dois Senadores: Jarbas e 
Humberto. Ajudamos Fernando Haddad a conseguir a maioria dos 
votos tanto no primeiro turno, como no segundo. Nós temos que 
destacar que, a despeito de todo o sistema democrático brasileiro, a 
maioria do nosso povo elegeu Jair Bolsonaro. Votamos contra.  

Entendemos que o Partido Socialista Brasileiro e os demais partidos de 
esquerda vão fazer seu trabalho de oposição institucional. Este País 
vive uma crise sem limites! Em 1985, quando Tancredo Neves se 
elegeu Presidente da República, depois de mais de 20 anos de uma 
crise institucional sem limites, uma crise igual a esta, eu assisti quando 
ele falou em conciliação política. Obviamente, a Oposição e a Situação 
vão exercer o seu papel. Porém, nós temos olhar para o Brasil, temos 
que encontrar uma maneira de resolver os problemas, não apenas os 
problemas que envolvem as reformas de que o País carece, mas não 
essa reforma da Previdência que Temer, que já conversou com o 
Deputado Jair Bolsonaro, quer que seja apreciada, reforma que retira 
direitos adquiridos por aposentados e trabalhadores. 

A partir de janeiro do ano que vem, vamos fazer com que o Brasil de 
amanhã seja o Brasil de 1985, o Brasil da conciliação política, para 
começarmos a trabalhar e, quem sabe, acertar, governar e fazer com 
que as instituições voltem a funcionar. 

Por isso, queremos manifestar, neste instante, nosso compromisso de 
trabalharmos mais 4 anos - eu fui reeleito, sou agora um decano na 
Câmara dos Deputados -, a partir de janeiro, para ajudar a governar, a 
fazer uma oposição institucional e, se Deus quiser, ver o Brasil sair da 
crise institucional por que passa. 
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 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mal se anunciou a 
vitória do Sr. Jair Bolsonaro, já se apresenta ao povo brasileiro um 
plano de mudar algo fundamental na vida de todos nós, que é a 
Previdência social. O Presidente eleito veio a público junto com os seus 
assessores, especialmente com o Sr. Paulo Guedes, falar em aprovar 
a reforma da Previdência. 

Nós já debatemos aqui até a exaustão a questão da Previdência 
Social. Os brasileiros já entenderam claramente que essa é uma 
reforma que retira direitos do povo, especialmente das mulheres, que 
serão as mais prejudicadas, caso seja aprovada essa reforma. Isso 
porque boa parte delas trabalha em casa, não contribui para a 
Previdência Social e não tem condições de garantir sua aposentadoria. 
Outra grande delas, cerca de 6 milhões, trabalha como empregada 
doméstica e, apesar de termos aprovado aqui a lei dos trabalhadores 
domésticos, contra a qual votou Bolsonaro, elas ainda não têm registro 
em carteira. 

Aprovar uma reforma da Previdência é exatamente impedir que o povo 
brasileiro se aposente. É isso que esse novo Governo apresenta. 

O Sr. Paulo Guedes, nomeado já Ministro da Fazenda, do 
superministério, já vem a público dizer que quer um regime de 
capitalização. Ora, esse regime no Chile deixou milhões de chilenos 
fora da aposentadoria, sem poder se aposentar. Hoje no Chile há um 
problema gravíssimo. Há pessoas com 65, 70 ou 80 anos que não têm 
um centavo de aposentadoria. É isso que nós queremos para o Brasil? 
Tenho certeza de que não. 

É por isso que nós vamos lutar nesta Câmara dos Deputados, neste 
Congresso, contra a aprovação desse tipo de reforma. Nós temos que 
ajustar a Previdência de outras formas, com outras soluções. Nós 
precisamos ter uma Previdência saudável, sim, gerando emprego para 
o povo poder trabalhar. Nós precisamos de um programa de geração 
de emprego no País, mas o que vemos é um Governo que vem 
anunciar a carteira verde-amarela em que trabalhadores não terão 
direitos trabalhistas. Isso não é possível num país tão desigual como o 
Brasil, num país onde temos uma disparidade de renda gigante, onde 
os pobres estão completamente excluídos do mercado de trabalho e da 
renda nacional, e os ricos detêm mais de 50% da renda nacional, 
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apenas 1% da população! 

Por isso, a nossa luta vai continuar sendo pela justiça social neste 
País. Nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, que se faça aqui, 
sem a nossa oposição firme, a aprovação de retirada de direitos do 
povo brasileiro. Vamos lutar contra isso. Vamos lutar em defesa do 
Brasil, vamos lutar em defesa do povo brasileiro. Não vamos usar 
camisa da seleção, porque nós, sim, somos o verde-amarelo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, venho a 
esta tribuna para, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, 
manifestar a nossa preocupação com uma matéria que foi capa dos 
principais jornais do País no dia de hoje, em que é anunciada a 
vontade, o interesse, a disposição da equipe econômica do futuro 
Governo em votar ainda este ano uma proposta de reforma da 
Previdência. E causa enorme preocupação à nossa bancada as 
manifestações do atual Governo, que caminham na mesma direção.  

Esse consórcio Temer-Bolsonaro é extremamente perigoso para o 
povo brasileiro neste final de ano. Afinal de contas, senhoras e 
senhores, o Governo Temer é um governo moribundo, é um governo 
sem legitimidade. Todos nós sabemos que ele não tem nenhuma 
autoridade política, ética, moral, administrativa, para votar uma matéria 
que mexe com a vida de milhões de pessoas.  

Mas alguém poderia dizer: "E o novo Governo?" O novo Governo, Sr. 
Presidente, jamais apresentou para o País, durante a campanha 
eleitoral, uma proposta de reforma da Previdência. Jamais, Deputado 
Patrus Ananias, o novo Governo apresentou nem sequer uma ideia 
vaga de quais seriam os itens principais de uma proposta de reforma 
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da Previdência. 

É claro que, se tivesse participado dos debates, teria sido questionado 
e teria que dizer o que pretendia fazer, caso eleito, com a previdência 
pública e com a vida de milhões de pessoas, Deputado Henrique 
Fontana. Mas não! Ele se omitiu dos debates. Essa matéria não consta 
no seu programa de Governo. Ele jamais tratou dessa matéria com 
nenhuma entidade, com representantes dos trabalhadores, com as 
centrais sindicais, com os servidores públicos ou com as 
representações de aposentados.  

Agora, sem debater com ninguém, querem criar esse consórcio 
perverso Temer-Bolsonaro para, no final do ano, mudar as regras da 
Previdência, atingindo a vida de milhões de pessoas, sem falar com 
ninguém, sem debater com ninguém. Não, Sr. Presidente! 

A bancada do Partido dos Trabalhadores, a partir de amanhã, vai 
convidar todos os demais partidos políticos da Casa que quiserem 
estar conosco, assim como a Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Previdência Social, as centrais sindicais, as entidades representativas 
dos trabalhadores e das trabalhadoras, para dizermos, em alto e bom 
som, que nós não vamos permitir que esse consórcio destrua a 
previdência pública do nosso País. 

Era por isso e por outras matérias que nós insistíamos tanto, Sr. 
Presidente, que quem concorria à Presidência da República não podia 
se esconder, não podia fugir dos debates. Tinha que dizer à população 
aquilo que pensava. 

Eu fico imaginando quantos brasileiros e brasileiras estão neste 
momento surpreendidos ao descobrirem que uma das primeiras 
medidas de interesse do novo Presidente, articulada com o Governo 
Temer, é acabar com a previdência pública do nosso País e criar 
regras para que eles - muitos dos que votaram no novo Presidente - 
jamais possam se aposentar. 

Com certeza, muitos brasileiros e brasileiras devem ter levado um 
susto quando ouviram a notícia de que o Deputado Onyx Lorenzoni e 
Eliseu Padilha são responsáveis por coordenar a transição. 

Ora, senhoras e senhores, um Governo que quer se apresentar como 
novo padrão da política e que tem como uma das suas principais 
bandeiras o combate à corrupção vai fazer uma transição coordenada 
por Eliseu Padilha, que já fala, na primeira reunião, que existem mais 
de não sei quantos mil cargos de livre nomeação para que o novo 
Presidente possa acomodar os seus interesses? Mas não era o 
Presidente que dizia que não haveria mais negociação com partidos 
nem troca de cargos e de favores? E, na primeira reunião, a pergunta 
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que surge para o Governo Temer é: "Quantos cargos temos para 
nomear?" Ao final da primeira reunião de trabalho da transição, a única 
coisa que foi decidida é que imediatamente pode nomear 50 cargos 
com altos salários para conduzir a transição. 

Foi muito rápido o processo de descoberta do povo brasileiro do que 
efetivamente aconteceu neste País no último domingo. É a velha 
máxima do Kinder Ovo. Compraram um Kinder Ovo sem saber o que 
tinha dentro.  

Nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, das centrais sindicais, 
dos movimentos sociais e, com certeza, dos demais partidos do campo 
popular e da Esquerda nesta Casa estaremos dando um duro combate 
a partir desta sessão e não permitiremos que avance nesta Casa 
nenhuma iniciativa ou projeto que tenha por objetivo tirar direitos dos 
trabalhadores e das trabalhadoras.  

Não permitiremos que aqui avance nenhum projeto que tenha por 
objetivo atentar contra a nossa soberania. Não permitiremos que nesta 
Casa avance nenhum projeto que tenha por objetivo restringir a 
democracia em sentido amplo, porque, quando falamos em 
democracia, estamos falando da autonomia das universidades, do 
direito de livre manifestação dos movimentos sociais.  

Povo brasileiro, a bancada do Partido dos Trabalhadores entende que 
o combate às ações nefastas que o novo Governo pretende trazer para 
o nosso País não vai ser iniciado no dia 1º de janeiro. Inicia-se 
imediatamente, porque o consórcio perverso Temer-Bolsonaro é 
extremamente perigoso por tudo aquilo que ele representa e por tudo 
aquilo que ele pretende fazer de maldades para o nosso povo ainda 
neste ano. 

Chamamos todos e todas para que resistam de maneira altiva e 
determinada e digam "não". Não aceitaremos perder direitos, 
atentarem contra a democracia e perder a nossa soberania. 
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Sumário 

Presença no plenário do Deputado Estadual eleito Daniel, do Estado do Rio 
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Grande do Sul. Posicionamento do orador contrário à proposta governamental 

de reforma previdenciária.  

 

 O SR. MARCON (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
primeiramente, quero registrar a presença do nosso Deputado Daniel, 
eleito pelo Rio Grande Sul. Obrigado pela sua presença.  

Sras. e Srs. Deputados, quero registrar minha grande preocupação 
com a eleição de Bolsonaro. A preocupação dele é retirar, com a 
reforma da Previdência, o direito do nosso povo de se aposentar. 
Bolsonaro acha que a proposta de reforma da Previdência que está na 
Câmara é muito tímida. Ele quer uma proposta ainda mais selvagem 
contra os trabalhadores: quer implementar aqui a previdência que há 
no Chile, a previdência privada. 

O povo brasileiro precisa se mobilizar e dizer não à reforma da 
Previdência, que é a reforma da previdência privada. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu discurso seja divulgado pelo 
programa A Voz do Brasil. 

 

DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. DEPUTADO 
MARCON. 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e demais servidores desta Casa, a 
reforma da Previdência é o primeiro golpe do Governo Bolsonaro aos 
direitos do povo brasileiro! 

Subo a esta tribuna para expressar toda a minha indignação e revolta 
com as primeiras declarações daqueles que irão comandar o futuro 
Governo de Bolsonaro. Primeiro, tivemos a confirmação de que haverá 
a junção dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Agora está 
cada vez mais claro que a reforma da Previdência é uma das 
prioridades. 

As anunciadas medidas são indignantes e revoltantes, mas não trazem 
surpresa alguma, pois passamos o período eleitoral inteiro tentando 
alertar a população brasileira do quanto um futuro Governo Bolsonaro 
seria terrível para o Brasil. 

O Governo golpista e ilegítimo de Michel Temer tentou aprovar na 
Câmara dos Deputados uma terrível mudança nas regras 
previdenciárias atuais, o que traria enormes prejuízos para os 
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trabalhadores brasileiros do campo e da cidade. Com muita luta dos 
Parlamentares da bancada do Partido dos Trabalhadores e de toda a 
sociedade civil, esse golpe aos direitos dos trabalhadores não foi para 
a frente.  

Pois agora Bolsonaro pretende realizar uma reforma da Previdência que será 
muito pior que a proposta pelo golpista Michel Temer. Bolsonaro deseja 
implantar no Brasil um sistema de previdência igual ao existente no Chile, um 
sistema totalmente privado, sem participação do empregador e do Estado. 
Esta medida será um massacre para o povo trabalhador brasileiro. Observem 
o absurdo: no Chile, mais de 90% dos aposentados recebem ao se aposentar 
menos de 149.435 pesos (R$694,08); o salário mínimo no Chile é de 264 mil 
pesos (R$1.226,20). O sistema chileno de previdência que poderá ser 
proposto no Brasil paga aos aposentados pouco mais de meio salário mínimo - 
isso mesmo: meio salário mínimo! 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, trabalhadores e trabalhadoras do 
campo e da cidade, precisamos seguir unidos e vigilantes em relação à 
retomada da malfadada reforma da Previdência. Bolsonaro e sua 
equipe não irão poupar esforços para retirar direitos de todos e de 
todas.   
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Sumário 

Contrariedade à realização da reforma previdenciária, à privatização de 

empresas estatais, ao corte de investimentos públicos e à fusão de pastas 

ministeriais, anunciados pela equipe do futuro Presidente da República.  

 

 O SR. ERON BEZERRA (PCdoB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, a partir do dia 1º de janeiro, todos os problemas do Brasil 
estarão resolvidos. Pelo menos, é isso que anuncia a nova equipe do 
Governo recém-eleito.  

Lamentavelmente, a expectativa que o povo deseja de fato, ou seja, ter 
resolvidos todos os seus problemas, como o desemprego, a 
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insegurança, etc., infelizmente não condiz com as medidas que o 
Governo anuncia. As três primeiras medidas anunciadas pelo Governo 
não só não resolvem, mas também aprofundam a pauta selvagem que 
está posta no Brasil: a reforma da Previdência.  

A primeira pauta que eles levantam é acabar com a aposentadoria dos 
mais humildes. A segunda é privatizar, entregar para o capital 
estrangeiro o resto do que não conseguiram ainda privatizar, inclusive 
os setores estratégicos da nossa economia. Assim como foi feito no 
passado, agora eles retomam essa pauta selvagem. A terceira medida, 
que talvez seja a mais grave, é o agravamento ainda maior em relação 
aos investimentos públicos do Estado. Como é que se vai resolver o 
problema da saúde, da insegurança, da geração de empregos, se o 
poder público está gastando cada vez menos? Como funciona essa 
lógica? De que maneira essa equação vai ser fechada? Se se quer 
incentivar o trabalho, gerar postos de trabalho, incentivando a 
economia, como é que se resolve esta situação cortando-se os 
investimentos públicos? 

Como resolver o problema do tecido social, já esgarçado, aumentando-
se o tempo de contribuição para as pessoas mais simples? De que 
maneira se resolve este problema pendente, aumentando-se cada vez 
mais a responsabilidade e o peso no ombro daqueles que já não 
podem mais suportar a tamanha carga que pagam?  

É exatamente por essas razões que eu comecei meu discurso fazendo 
uma ironia. A partir do dia 1º de janeiro, lamentavelmente nós não 
teremos todos os problemas resolvidos. Nós teremos todos os 
problemas do Brasil agravados, se esta política se mantiver, inclusive 
com a irracionalidade de colocar sob o mesmo Ministério a produção e 
a preservação ambiental. São duas pautas antagônicas. 

Eu, por acaso, Sr. Presidente, sou engenheiro agrônomo, com 
doutorado em sustentabilidade, e sei, por experiência profissional, que 
isso é uma anomalia. Quem produz, grosso modo, não quer ter 
controle ambiental e quem faz controle ambiental, a rigor, não quer 
produção. São duas pautas antagônicas. Falo isso não de maneira 
política, mas como profissional da área. Conheço o assunto 
tecnicamente, politicamente e doutrinariamente.  

Portanto, eu lamento mais essa atitude, assim como esta outra 
aberração de criar um Ministério que vai misturar Planejamento, 
Fazenda, Arrecadação e Indústria. Isso, honestamente, não vai nos 
levar a lugar algum. 

Lamentavelmente, esta é a pauta que está posta, e esta Casa tem o 
dever, a obrigação de corrigir isso, para que não vejamos cada vez 
mais dilapidado este gigantesco País chamado Brasil. 
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Muito obrigado. 
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Sumário 

Inadmissibilidade de retirada de direitos previdenciários de policiais e 

militares.  

 

 O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT - MG. Sem revisão do orador.) 
- Eu não tenho conflito com tenente nem com subtenente. Obrigado, 
Presidente. 

Sr. Presidente, trago uma preocupação. O Presidente Temer, antes 
ainda do primeiro turno, anunciou a sua disposição de suspender a 
intervenção no Rio de Janeiro para se votar a reforma da Previdência. 
Eu quero dizer que, desde o anúncio do Presidente Temer, há uma 
inquietação generalizada nos quartéis, por conta da reforma da 
Previdência. Isso ocorre não só nos quartéis, que são simbólicos para 
nós militares, mas também nas delegacias. Essa inquietação alcança 
os policiais civis, os policiais federais, o conjunto dos trabalhadores. 

Nós vamos continuar resistindo, porque a crise econômica não pode 
ser jogada nas costas dos servidores, muito menos nas dos militares, 
neste momento. 

Há uma crise, e a única solução não pode ser, em hipótese alguma, e 
não será, a retirada de direitos, a retirada do instrumento que dá 
dignidade a esses servidores quando de sua aposentadoria. Portanto, 
nós vamos insistir aqui na premissa do papel intransferível dos 
militares, seja dos militares federais, seja dos militares estaduais, das 
polícias estaduais, das polícias federais, que é o papel intransferível do 
Estado. 

O Estado não delegou à iniciativa privada a função da segurança 
pública, não delegou à iniciativa privada a função da defesa nacional. 
Portanto, essas carreiras de Estado são imprescindíveis para a 
governabilidade. 
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Por isso, nós vamos resistir. Vamos continuar resistindo aqui para que 
se reconheça, seja o Governo Federal, seja esta Casa, a Câmara dos 
Deputados, seja o Congresso Nacional, o papel, a importância desses 
servidores e desses militares. Não vamos admitir que se alterem os 
direitos previdenciários conquistados, inclusive com sangue, nos 
últimos anos. 
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Sumário 

Interferência das chamadas fake news nas recentes eleições presidenciais 

brasileiras. Denúncia de ocorrência de Caixa 2 no pleito eleitoral. 

Contrariedade à aprovação da proposta de reforma previdenciária. 

Agradecimento à população do Estado da Bahia pelos votos concedidos ao 

candidato do PT à sucessão presidencial, Fernando Haddad. Equívoco da 

pretendida fusão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com 

o Ministério do Meio Ambiente.  

 

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, essa eleição 
presidencial foi marcada, primeiro, pelo medo da Direita brasileira de 
disputar com o Presidente Lula e, por isso, impediu que o Presidente 
Lula fosse candidato à Presidência da República; segundo, pelas 
mentiras divulgadas pela imprensa, pelas matérias nas redes sociais, 
as fake news e, por outro lado, pelo uso do caixa dois através das rede 
sociais, algo que foi denunciado pela Folha de S.Paulo. 

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que as mentiras foram muito 
grandes, até porque nos últimos 2 anos quem governou e ainda está 
governando este País são os golpistas liderados por Michel Temer, que 
fez muita maldade neste Brasil e só não conseguiu aprovar a reforma 
da Previdência. Agora elegeu-se como prioridade criminalizar, colocar 
como inimigo número um, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, os movimentos 
sociais. Isso tudo é para confundir a sociedade brasileira, porque, por 
trás de tudo isso, eles querem aprovar a reforma da Previdência, para 
impedir que o povo tenha direito de se aposentar. 
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Nós vamos continuar nesta luta pela democracia no Brasil. Nós vamos 
continuar nesta luta, sendo Oposição aqui na Câmara dos Deputados e 
também nas ruas, nas ocupações de terras, nas ocupações urbanas, 
em todos os lugares, porque nós não temos medo de Bolsonaro, nós 
não temos medo da Direita brasileira. Nós vamos enfrentá-la em todos 
os lugares, porque nós acreditamos que temos que democratizar o 
nosso País. 

Sr. Presidente, queremos também nesta tribuna parabenizar o povo da 
Bahia. Mais de 72% dos votos foram dados a Haddad, graças à 
liderança do nosso Governador Rui Costa. Isso significa mais de 3 
milhões de votos de frente para Haddad na Bahia. Pelo povo da Bahia 
e pelo povo do Nordeste, o Presidente da República seria Fernando 
Haddad. 

Também quero registrar, Sr. Presidente, que o nosso adversário, o 
ACM Neto, não ganhou em uma urna sequer no Município de Salvador. 
Isso significa a força do PT, a força de quem luta por democracia, a 
força do nosso Governador Rui Costa. 

Por isso, quero parabenizar o povo da Bahia pela votação em 
Fernando Haddad, que vai continuar trabalhando, lutando, para que 
este País tenha democracia, e isso é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil. 

Muita gente diz aqui, Sr. Presidente, que o grande problema é o 
tamanho do Estado. Na verdade, o grande problema é que 46% do 
orçamento vai para os banqueiros, os rentistas. Esse é o grande 
problema que nós temos no Brasil. E eles não falam em combater os 
46% dos recursos que vão para os rentistas. 

Além disso, é um absurdo fundir o Ministério da Agricultura ao 
Ministério do Meio Ambiente. 
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Apoio ao futuro Presidente da República, Jair Bolsonaro. Contrariedade à 

realização da reforma previdenciária no presente exercício.  
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 O SR. ALEX MANENTE (PPS - SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, todos os que nos 
acompanham - agradeço-lhe, Presidente, a gentileza de passar a 
palavra para a Liderança do PPS -, primeiro fazemos uma avaliação 
desse cenário conturbado finalizado neste domingo. As eleições 
tomaram conta do nosso País e certamente movimentaram todo 
cidadão e cidadã brasileira nesse debate importante, democrático, com 
respeito ao resultado das urnas. No segundo turno, a população, com 
sua força soberana, escolheu Jair Bolsonaro para o exercício do 
mandato de Presidente a partir de janeiro. 

Nós teremos a missão importante de entender, primeiro, os recados 
que recebemos de toda a população. Fica claro, a partir de agora, que 
não existe, para a população, a questão apenas de fazer parte do 
Governo. Ontem, falava do posicionamento que o nosso partido terá na 
Casa a partir do ano que vem, quando vamos cobrar firmemente as 
atitudes propostas durante o processo eleitoral, que, se tomadas de 
maneira adequada, certamente serão importantes: a redução de 
mordomias e privilégios; o combate firme à corrupção no nosso País, 
algo fundamental. Graves problemas se apresentam por conta disso. 

Mas também é importante entender a missão deste Parlamento. Nós 
entendemos que não se pode mais discutir a questão de ser base do 
Governo ou Oposição simplesmente pela participação ou não no 
Governo através de cargos, de cargos em Ministérios. E se vota aqui 
tudo que o Governo deseja. 

O que nós queremos é ter uma independência importante para poder 
avaliar aquilo que a sociedade espera; ter a independência e a 
imparcialidade para debater efetivamente os anseios da população, 
aquilo que se espera por parte do Governo. 

E que nós tenhamos a firmeza de cobrar as posturas naquilo que foi o 
desejo de toda a grande parcela da sociedade, combatendo as 
mordomias e privilégios, reduzindo os custos públicos, que certamente 
encarecem a vida do cidadão e não permitem que nós tenhamos 
serviços adequados; colaborar com aquilo que vem ao encontro do que 
a sociedade espera, mas também combater qualquer eventual 
desmando, ter independência e imparcialidade para poder, de fato, 
colaborar com a construção de um país que possa dar perspectiva de 
um futuro melhor a todas as pessoas.  

Nós vivemos em tempos, Sr. Presidente, em que precisamos 
compreender que é necessário encontrar uma nova forma para essa 
política adotada no País. A velha política está ultrapassada, e 
certamente esse novo caminho que as pessoas desejam é um caminho 
de combate à corrupção, às injustiças, e que gere oportunidade e 
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perspectiva de um futuro melhor a todas as pessoas. 

Por isso, nossa posição é de colaborar com o que vem nesse sentido, 
mas também cobrar a firmeza do que nós esperamos para o nosso 
País. 

Em relação à Previdência, que é algo muito falado, nós não 
entendemos que esse é o momento de se debater, nesse apagar das 
luzes do atual Governo. É necessário esperar o novo Governo propor a 
sua fórmula para, aí sim, nos debruçarmos sobre ela, conversamos 
com a sociedade e termos uma posição adequada sobre esse tema, 
que é fundamental para o nosso País.  
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Sumário 

Protesto contra o anúncio pelo Presidente eleito, Jair Bolsonaro, de realização 

da reforma previdenciária e de fusão de pastas ministeriais, especialmente entre 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério do Meio 

Ambiente.  

 

 O SR. LEO DE BRITO (PT - AC. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente eleito Jair Bolsonaro 
ainda nem tomou posse e, 3 dias depois das eleições, já há muita 
gente arrependida de ter votado nele - não por acaso, mas por ser um 
Governo siamês ao Governo Michel Temer. Primeiro, anuncia uma 
reforma da Previdência nos moldes chilenos, que não deu certo; depois 
anuncia a fusão do Ministério da Indústria com o da Fazenda, de 
maneira que já estamos vendo a grita dos industriais; agora ataca a 
imprensa, como atacou a Folha de S.Paulo recentemente; e anuncia 
essa fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da 
Agricultura, acabando com o Ministério do Meio Ambiente. 

Nós sabemos que a questão ambiental é muito mais ampla do que as 
questões do campo, do que as questões da agricultura - muito mais 
ampla! -, e isso acontece no momento em que vivemos o chamado 
regime das mudanças climáticas. Inclusive, no Acordo de Paris, o 
Brasil assumiu metas que serão desdobradas, neste ano, na COP, na 
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Polônia.  

O Presidente eleito Jair Bolsonaro, durante a campanha, fez um recuo 
estratégico para tentar atrair eleitores com algum tipo de ligação com a 
causa ambiental: disse que iria respeitar o meio ambiente. Mas já 
começa, literalmente, com um retrocesso absoluto com essa questão 
do Ministério do Meio Ambiente e, consequentemente, com a própria 
pauta, a própria agenda ambiental.  

O Brasil assumiu que, até 2025, em relação a 2005, iria reduzir 37% 
das emissões e que, até 2030, em relação a 2005, reduziria 43% das 
emissões. Com a extinção do Ministério do Meio Ambiente, do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente, isso não vai acontecer. Nós estamos 
literalmente sepultando a política ambiental do Brasil. Nós estamos 
dizendo que o Brasil não vai cumprir o Acordo de Paris - é o que quer o 
Presidente do Estados Unidos, Donald Trump. Além desses 
compromissos, o Brasil também se comprometeu a reflorestar 12% da 
Floresta Amazônica. 

Então, há um conjunto de compromissos que vão ficar absolutamente 
inviabilizados. 

Portanto, o Governo já começa com retrocessos absolutos. Nós temos 
que denunciar isso. Nós temos que denunciar essa política nefasta, 
esses anúncios que já prenunciam um Governo que, na verdade, vai 
ser um Governo das trevas. É o que se anuncia para o Brasil a partir de 
2019. 

Peço o registro deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 
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Sumário 

Esclarecimento sobre a oposição do PDT ao futuro Governo Federal. 

Contrariedade à retomada da votação da proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Michel Temer.  

 

 O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Como Líder. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, findo o segundo 
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turno da eleição, todos nós sabemos do resultado: o nosso colega 
Bolsonaro foi eleito Presidente do Brasil. 

Eu quero deixar aqui bem claro desde logo que nós do PDT somos 
oposição, não aquela oposição raivosa do quanto pior melhor, do 
tipo "se hay gobierno, soy contra", de ficar de maneira odienta torcendo 
contra o Brasil - não! Mas estaremos muito atentos, de olhos abertos, 
porque cabe a nós do PDT o papel de fiscais, o papel daqueles que 
vão estar acompanhando pari passu a gestão para fazer as correções, 
as advertências, os apontamentos necessários para que o Governo 
tome o rumo certo e faça um governo bom não para si, mas para o 
Brasil e para os brasileiros. Esse papel nos cabe, até porque essa 
missão o povo brasileiro nos deu. 

Nós queríamos ser governantes. Nós queríamos estar na linha de 
frente e, para isso, apresentamos o Ciro Gomes, que obteve 14 
milhões de votos - 14 milhões de brasileiros confiaram no Ciro no 
primeiro turno. 

Ele ficou na alma, ficou no sentimento, ficou no coração do povo, mas 
não foi para o segundo turno. Aliás, se fosse para o segundo turno, 
todas as pesquisas apontavam que o Ciro seria Presidente, ganhando 
do Bolsonaro.  

Mas ele não passou do primeiro turno, e nós compreendemos o nosso 
papel, o papel de oposição, missão que o povo nos determinou e nos 
confiou. Nesta Casa, praticamente todos os partidos tradicionais 
tiveram as suas bancadas diminuídas: de 68 para 56; de 70 para 34, 
que é o caso do MDB; de cinquenta e pouco para 29; de cinquenta e 
tanto para trinta e pouco. Dos partidos tradicionais desta Casa, o PDT 
foi o que mais cresceu: de 19 Deputados, sua bancada aumentou para 
29 Deputados, ou seja, cresceu mais de 50%. Isso tem um papel e um 
significado. Isso nos dá responsabilidade, dever, compromisso, 
obrigação, que nós vamos cumprir com muito prazer, porque fazemos 
o que gostamos, e quem gosta do que faz não se cansa.  

Por isso, desde logo, eu quero aqui, na tribuna da Câmara dos 
Deputados, dizer muito claramente que nós vamos apreciar todos os 
projetos que aqui chegarem. Nós não vamos examinar o autor, mas, 
como diz o Dr. Brizola, o conteúdo. Não importa se o projeto é do 
Bolsonaro; se for bom para o Brasil, terá a nossa compreensão. Não 
importa se o Bolsonaro teve 50 milhões de votos; se o projeto for ruim, 
vai levar pau, vai levar crítica, vai ter as nossas observações, vai ter os 
nossos reparos. Vamos deixar isso bem claro.  

Para tanto, nós queremos desde já demarcar nosso território. O novo 
Governo nem assumiu ainda, o Presidente Bolsonaro nem começou o 
seu Governo, e já falam de boca cheia que vão votar a reforma da 
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Presidência, aproveitando-se do projeto que está aí no escaninho da 
burocracia, sobrestado, parado, como que escondido. Eles vão 
ressuscitar esse projeto, que o Brasil, esta Casa e todos nós 
conhecemos muito bem. 

Pois eu quero dizer, desde logo, pelo tanto que sei, por aquilo que 
conheço do projeto, que ele é muito ruim. Ele é ruim, é mau, é bandido. 
Ele é um projeto ridículo, desavergonhado, maléfico. Ele é tão ruim 
que, embora já tenha sido debatido na Casa e o Presidente Temer 
tivesse maioria aqui, não se conseguiu colocá-lo em votação, porque 
se perdeu nos discursos, nos argumentos, não se sustentou. Por isso, 
o projeto ficou parado. 

Aí veio a eleição, e nela esse projeto foi julgado: o povo disse "não" ao 
projeto da reforma da Previdência do Presidente Michel Temer. E disse 
um "não" rotundo, de tal maneira que aqueles que eram seus fiéis 
defensores sucumbiram nas urnas junto com o projeto, morreram junto. 
Os escudeiros do projeto da reforma da Previdência estão aqui 
moribundos nesta Casa, em fim de mandato, porque não voltaram, não 
se reelegeram. E eu quero creditar o tombo que tomaram, entre outras 
posturas que tiveram, à defesa absurda e intransigente desse projeto 
maléfico de reforma da Previdência. 

Então, eu quero dizer que, se o Presidente Jair Bolsonaro e sua equipe 
de transição convencerem o Michel Temer e as suas lideranças nesta 
Casa a ressuscitarem esse projeto, retirando-o das catacumbas e 
colocando-o na ordem do dia desta Casa, vão levar pau, sem dó nem 
piedade.  

Aliás, eu já advertia o cidadão e a cidadã de que, na reforma da 
Previdência, eles querem tirar o direito do agricultor e da agricultora de 
se aposentar. O idoso pobre aos 65 anos tem uma pensão para 
sobreviver dignamente ao final da vida. Eles querem que o idoso só 
receba a pensão aos 70 anos. Nesses 5 anos entre os 65 anos e os 70 
anos de idade, o que acontecerá com o vivente? Vai virar "morrente". O 
infeliz vai morrer de fome, de raiva, de tédio, de nojo! 

Esse mesmo projeto tira do viúvo e da viúva o direito de receber 
dignamente a sua pensão. Hoje, se o casal está aposentado e um 
deles vem a falecer, o outro herda essa aposentadoria em forma de 
pensão, fica com a sua aposentadoria e a pensão do falecido, porque a 
atividade da casa é a mesma, e ele, já idoso, precisa de cuidados ao 
fim da vida, precisa desse dinheiro. O que o projeto propõe? Que 
aquele que venha a morrer leve para o cemitério a aposentadoria junto 
e fique lá dizendo: "Vem pra cá, meu bem; vem pra cá também". É 
macabro! Nós não vamos aceitar isso. 

Hoje, a pessoa com deficiência, comprovada essa deficiência, recebe 
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um salário mínimo. O que o projeto do Temer, que o Bolsonaro quer 
ressuscitar, diz? Que a pessoa com deficiência não vai mais receber 
um salário mínimo, vai receber meio salário mínimo. Mas até as 
pessoas com deficiência? Desculpem-me a expressão inadequada, 
mas até os aleijados? Eles não têm dó, não têm piedade, não têm 
respeito, não têm vergonha? Esse projeto, eu disse e repito, é a 
vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e 
virou sem vergonha! Será que nós elegemos gente tão sem vergonha a 
ponto de retomarem esse projeto desavergonhado para que seja 
votado aqui nesta Casa? Não com o meu voto, não com o meu apoio, 
não sem a crítica do PDT. 

Por isso, nós viemos à tribuna de maneira enfática registrar a nossa 
indignação. Eu espero que o Presidente Bolsonaro não comece 
fazendo as coisas erradas antes mesmo de assumir. Eu faço esta 
advertência numa espécie de pedido. Eu espero que o Presidente 
Bolsonaro e a sua equipe não cometam o erro absurdo de ressuscitar o 
projeto do Temer, que já foi julgado na urna, já foi enterrado, morreu, 
sucumbiu, está no fundo das catacumbas. Não façam isso! 

Agora, se fizerem, vão encontrar nesta Casa uma trincheira: a 
Oposição vai se levantar. O PDT agora, com a sua bancada 
aumentada em 50%, com 29 Deputados, vai levantar a voz e fazer fila 
na tribuna para dizer: "Não! Não! Não! Não aceitamos de jeito nenhum 
que retirem direitos dos nossos trabalhadores, dos nossos 
aposentados. Eles precisam de dignidade! Dignidade! Dignidade!" 
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Sumário 

Desafio aos Parlamentares do PT e do PSOL para aprovação de propostas de 

reforma previdenciária apresentadas pelos ex-Presidentes Dilma Rousseff e 

Luiz Inácio Lula da Silva.  

 

 O SR. DELEGADO WALDIR (PSL - GO. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, eu queria fazer uma desafio aos meus amigos 
petistas: vamos aprovar a reforma da Previdência da Presidente Dilma. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) - O Onyx Lorenzoni não 
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quer! 

O SR. DELEGADO WALDIR (PSL - GO) - Eu queria desafiar vocês: 
vamos aprovar a reforma da Previdência da nossa Presidente. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) - Acerta com o Ministro 
Onyx. Ele que é contra! 

O SR. DELEGADO WALDIR (PSL - GO) - Vamos fazer essa reforma. 
Vamos desafiar o PSOL e fazer essa reforma. 

Eu queria lembrar aos amigos brasileiros e brasileiras mais um detalhe: 
o PT gosta tanto de trabalhador que deixou 14 milhões de 
desempregados. Quero só lembrar esse pequeno detalhe. 

Está aqui o meu desafio: vamos aprovar a reforma da Previdência, ou a 
do Presidente Lula, ou a da Presidente Dilma. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) - O PSOL vai ser contra 
essa maldade contra o povo. 

O SR. DELEGADO WALDIR (PSL - GO) - Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) - Vamos defender a sua 
categoria de policiais para que não percam a aposentadoria. 
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Sumário 

Reconhecimento pelo PT do resultado das recentes eleições presidenciais 

realizadas no País. Contestação ao discurso do Deputado Delegado Waldir a 

respeito do contingente de desempregados no Brasil. Utilização de métodos 

espúrios contra o PT na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro à Presidência da 

República. Apresentação de projeto de lei a respeito das chamadas fake news. 

Compromisso de luta contra ameaças à liberdade individual e coletiva. 

Repúdio à anunciada reforma previdenciária. Importância da consolidação da 

independência, da autonomia e do fortalecimento do Poder Legislativo. 

Descomprometimento do Presidente eleito com a democracia. Defesa de 

criação, no âmbito do Parlamento brasileiro, de observatório da violência 
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política. 

 

 O SR. REGINALDO LOPES (PT - MG. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Presidente, quero começar dizendo que, ao contrário dos 
nossos adversários, o nosso partido reconheceu o resultado das urnas. 
Isso não ocorreu nas eleições de 2014, quando a Presidenta Dilma foi 
legitimamente eleita. 

Não é verdade o que disse o Deputado Delegado Waldir, que no Brasil 
havia 14 milhões de desempregados. Pelo contrário, naquele 
momento, o Brasil viveu pela primeira vez a experiência do pleno 
emprego. Havia, de acordo com o IBGE, 4,6% de desempregados. 
Portanto, naquele momento, a Oposição não reconheceu o resultado 
das urnas, com a derrota do seu candidato, o então Senador, hoje 
Deputado eleito, Sr. Aécio Neves, que, junto com Eduardo Cunha - 
todos conhecem a história -, conspirou contra o Governo da Presidenta 
Dilma e encaminhou para esta Casa um conjunto de pautas-bombas 
para sabotar e inviabilizar o Governo de uma Presidenta eleita. 

O fato de reconhecermos o resultado das urnas e a eleição de Jair 
Bolsonaro não quer dizer que nós não temos autoridade para 
questionar alguns métodos utilizados. O que aconteceu nas vésperas 
do primeiro turno foi muito grave, Deputada Erika Kokay. Utilizaram 
instrumentos proibidos pela legislação eleitoral; utilizaram um esquema 
criminoso de um conjunto de empresas, as quais estão sob 
investigação, evidentemente; utilizaram dinheiro não contabilizado, o 
que significa caixa dois; dispararam milhões e milhões de mensagens, 
via WhatsApp, com mentiras contra o nosso Partido dos Trabalhadores 
e também contra o nosso candidato. 

Isso é um crime eleitoral. Infelizmente a Justiça Eleitoral do País e as 
nossas instituições não conseguiram, no momento exato, apurar, 
investigar e impedir a utilização desse instrumento. 

Então, queremos dizer aqui que é fundamental para a consolidação da 
democracia que o Estado brasileiro tenha instrumento e legislações 
fortes para proibir a utilização das chamadas fake news, que são 
inverdades disparadas para milhões de eleitores, tentando mudar ou 
construir uma imagem negativa em relação aos adversários. 

Portanto, no dia de ontem, apresentamos um projeto sobre fake news, 
e esta Casa, esta instituição tem que dar uma resposta, tem que 
buscar legislações fortes nesse sentido. 

Inclusive a própria eleição de Jair Bolsonaro exige dos Poderes que 
eles estejam mais fortes para resistir, porque, se for verdade o que ele 
prometeu e o que falou nesses 28 anos de vida pública, a democracia 
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brasileira corre sério risco, em especial as maiorias deste País, que são 
os negros, as mulheres, as domésticas, a comunidade LGBT. 

Nós não vamos, em hipótese alguma, aceitar algum tipo de retrocesso 
nas garantias, nas liberdades individuais e inclusive coletivas. 
Entendemos que é um absurdo o que está sendo divulgado na mídia, 
através da equipe econômica de Jair Bolsonaro, através do Paulo 
Guedes, sobre a questão da proposta da reforma previdenciária. 

Na minha opinião, isso será um retrocesso histórico para os direitos do 
povo brasileiro. Estão buscando um modelo que já foi testado em 
outros países, inclusive no país vizinho da América Latina, o Chile, que 
é o modelo de capitalização, um modelo que vai aumentar muito a 
exclusão e com certeza vai prejudicar bastante o próprio 
desenvolvimento da economia brasileira e o mercado interno brasileiro. 

Todos nós sabemos muito bem que a previdência pública no Brasil é o 
maior e melhor instrumento de distribuição de renda, porque é um 
modelo de repartição que garante aos mais pobres o direito sagrado, o 
direito humano de ter uma aposentadoria. Isso ocorre no caso dos 
trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar - não é, Deputado 
Pedro Uczai? V.Exa. conhece isso muito bem; ocorre na questão dos 
idosos deste País, porque 80% dos idosos, se não fosse a proteção da 
aposentadoria por idade, estariam na condição de pedintes; e ocorre 
em vários outros direitos ligados às mulheres, aos deficientes físicos, à 
LOAS, porque buscam desvincular a aposentadoria do salário mínimo. 

Portanto, é evidente que o Brasil precisa como nunca de instituições 
fortes, de um Parlamento, de um Legislativo independente, autônomo e 
forte, que imponha sua pauta, que resista aos atos autoritários do 
candidato que sempre se posicionou contra o Parlamento e contra a 
democracia. O Deputado Jair Bolsonaro, hoje eleito Presidente da 
República, nunca teve muito apreço pela democracia. 

Também quero dizer que precisamos construir um instrumento aqui no 
Parlamento, que deveria criar um observatório da violência política. 
Isso porque vemos noticiado nos jornais, todos os dias, que a violência 
política por intolerância ou por não aceitação das diferenças, Deputado 
Edmilson Rodrigues, tem aumentado muito no Brasil. 

Este Parlamento tem que criar um canal, um instrumento, para 
fiscalizar, receber e encaminhar qualquer ato de não aceitação da 
diferença ou de intolerância ou de violência política contra qualquer 
cidadão brasileiro que pensa diferente. 

Portanto, é fundamental esta Casa preparar-se para fazer esse 
enfrentamento, que é, na verdade, a defesa da democracia. Este 
Parlamento é a Casa do Povo, é a Casa da Democracia, e deve estar 
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preparado para os novos tempos. 

Passo uma parte do nosso tempo para a Deputada Erika Kokay. 
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Sumário 

Agredecimento ao povo rondoniense pelos votos conferidos ao orador nas 

últimas eleições. Posicionamento contrário à reforma da Previdência Social.  

 

 O SR. EXPEDITO NETTO (PSD - RO. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar todos os nobres 
colegas Deputados e dizer que o Governo tem se preparado para votar 
a reforma da Previdência ainda este ano.  

Gostaria, primeiramente, de agradecer todos os votos que o povo 
rondoniense depositou em mim nessas eleições e dizer que manterei o 
meu posicionamento contrário à reforma da Previdência. 

Votar essa reforma da Previdência este ano, com Deputados que não 
ocuparão as cadeiras aqui já no próximo ano, me cheira a golpe: golpe 
contra a população; golpe contra o povo; golpe contra o trabalhador. 

E eu me manterei na mesma linha em que trabalhei no meu primeiro 
mandato, nos meus primeiros 4 anos. E podem ter certeza todos os 
eleitores que, em Rondônia, depositaram o voto em mim e que 
acreditaram que eu poderia continuar representando todas aquelas 
pessoas: eu votarei contra essa reforma da Previdência. Eu votarei a 
favor do povo; eu votarei a favor do trabalhador. 

Uma reforma votada ao final, à toque de caixa, não pode ser aceita 
pela nossa população. Ela deve ser feita às claras, discutida com o 
povo. Eu voto "não", representando todos os votos que eu obtive no 
meu Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, nobres companheiros 
Deputados. 
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Sumário 

Congratulação ao Deputado Pedro Uczai pela reeleição. Atuação do Deputado 

Wilson Filho em prol do setor educacional. Votos de sucesso ao Parlamentar 

no exercício do mandato de Deputado Estadual. Regozijo com a eleição do 

Deputado Jair Bolsonaro para Presidente da República. Defesa de realização da 

reforma previdenciária. Falecimento do ex-Deputado Federal Cezar Silvestri. 

Participação da Governadora Cida Borghetti e do Governador eleito do Estado 

do Paraná, Ratinho Júnior, em reunião da bancada federal paranaense destinada 

ao debate da apresentação de emendas ao Orçamento Geral da União. Eleição 

da filha do orador, Luisa Canziani, para Deputada Federal.  

 

 O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB - PR. Como Líder. Sem revisão 
do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Deputado Pedro Uczai, quero, primeiramente, dar-lhe parabéns pela 
bela vitória. V.Exa. foi um dos mais votados - o terceiro mais votado - 
de Santa Catarina, o que mostra o reconhecimento da população de 
seu Estado pelo seu trabalho, pela sua dedicação à educação, ao 
Estado Santa Catarina e ao Brasil. 

Saúdo também com muita alegria o nosso querido Deputado Wilson 
Filho, que foi um brilhante Deputado nesta Casa e fez grandes 
contribuições não só para a educação, mas para o Brasil como um 
todo. Quando da votação da reforma do ensino médio, ele foi o Relator 
aqui na Câmara da Comissão Especial e, depois, acabou sendo 
Relator Revisor do projeto que deu origem a essa lei tão importante, 
que vai dar uma nova perspectiva para o ensino médio no País.  

Muito obrigado, Deputado! Desejo-lhe sucesso. V.Exa. agora sai da 
Casa também para ser Deputado Estadual, mas, com muita alegria, 
vemos a volta do seu pai, Wilson Santiago, ao exercício do mandato de 
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Deputado Federal. Com certeza, ele vai trabalhar em conjunto não só 
com o nosso partido, mas com o Parlamento como um todo. 

Quero dizer da nossa alegria, Sr. Presidente, de estar aqui nestes dias 
após as eleições, eleições que elegeram Bolsonaro como o nosso 
Presidente da República. Temos a expectativa de que ele possa, 
através do seu trabalho e da sua equipe, desenvolver o País e, acima 
de tudo, atender à expectativa da população do Paraná e de todo o 
Brasil.  

Houve uma votação histórica no Estado do Paraná. Está aqui o 
Deputado Luiz Carlos Hauly, que também é de Londrina, onde mais de 
80% da população apoiou a eleição de Bolsonaro para a Presidência 
da República. A nossa expectativa é que ele possa desenvolver um 
trabalho em parceria com o nosso Congresso e que ele tenha a 
ousadia de propor rapidamente, logo no início do seu mandato, 
medidas importantes para o Brasil.  

Na minha visão, Sr. Presidente, para o nosso País, a mais importante 
medida que o Presidente tem que tomar logo no início do próximo 
mandato é encaminhar a reforma da Previdência. Espero que o 
Congresso tenha a grandeza de votar essa matéria tão importante, 
para que tenhamos o ajuste fiscal no País e para que possamos 
preparar para as próximas gerações a questão da Previdência, que é 
fundamental para o nosso País. 

O Deputado Aliel Machado mencionou o falecimento do nosso ex-
Deputado Cezar Silvestri. Eu quero lamentar esse fato. Ele foi uma 
pessoa com que eu convivi como Deputado Estadual, como Deputado 
Federal e como Secretário de Estado. Ele deu grandes contribuições à 
sua cidade de Guarapuava, ao Estado do Paraná e ao Brasil como um 
todo. 

Eu não posso deixar de reconhecer o trabalho fantástico que ele fez de 
levar para a cidade de Guarapuava um belo campus da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Ele teve capacidade de articulação 
para levar para a nossa querida cidade de Guarapuava 
um campus muito bonito, que gera diversas oportunidades para jovens 
não só de Guarapuava, mas também do centro do Paraná, do Paraná 
como um todo e, por que não dizer, do nosso País. Foi uma pessoa 
que deu grandes contribuições.  

Quero deixar o nosso abraço ao inovador Prefeito Cezar Silvestri Filho 
e as nossas condolências à Cristina Silvestri, que é esposa e Deputada 
Estadual. Sem dúvida, o nosso querido Cezar Silvestri deixou um 
grande legado para o Paraná e para o Brasil. 

Também quero dizer, Sr. Presidente, que hoje a bancada do Paraná se 
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reuniu para discutir as emendas que vamos apresentar ao Orçamento 
da União. Para a nossa satisfação, nós contamos com a presença 
daqueles dois candidatos que disputaram as eleições no Estado, da 
atual Governadora Cida Borghetti e do hoje Governador eleito Ratinho 
Junior. Eles puderam trazer as suas visões, pediram a destinação de 
emendas para o desenvolvimento do Estado e mostraram acima de 
tudo maturidade. O Deputado Luiz Carlos Hauly falava sobre isso na 
reunião. Os dois líderes entenderam o processo e colocaram o seu 
nome sob a apreciação da população do Paraná. A nossa 
Governadora, com grande determinação, colocou o Estado à 
disposição para a transição e para que Ratinho Junior continue, através 
da ação de sua equipe, transformando cada vez mais esse grande 
Estado chamado Paraná.  

Sr. Presidente, como disse o Deputado Wilson Filho, nós estamos 
deixando o nosso mandato, mas, com muita alegria e satisfação, 
estamos trazendo para a Casa esse jovem talento da política do 
Paraná e - por que não dizer? - do Brasil, a Luísa, que, na próxima 
Legislatura, será a mais jovem Deputada do Brasil. Dos 513 Deputados 
desta Casa, ela é a mais jovem. Ela vai assumir o mandato aqui na 
Câmara dos Deputados com 22 anos de idade. 

Que ela possa, Deputado Caio Narcio, tal como V.Exa., um jovem 
Deputado que fez um brilhante trabalho, fazer um trabalho em prol do 
desenvolvimento e em prol da nossa educação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 
Documento 155/176 

 

221.2018 
Sessão Deliberativa Extraordinária - 
CD 

31/10/2018-
16:56 

Publ.: DCD - 11/1/2018 - 

121 
HENRIQUE FONTANA-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Congratulações ao Deputado Pedro Uczai pela reeleição. Posicionamento 

contrário à realização da reforma previdenciária.  

 

 O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Deputado Pedro Uczai, quero cumprimentá-lo 
por sua reeleição. 

Quero dizer, de maneira clara, já que cada um tem 1 minuto, da minha 
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posição de absoluta contrariedade a essa aliança do Governo de 
Michel Temer, que termina desmoralizado, com um governo de 
extrema direita recém-eleito, o Governo Jair Bolsonaro, que quer fazer 
passar aqui, no apagar das luzes, num acordo espúrio, uma mudança 
na estrutura da previdência pública, que tem décadas de construção no 
País. Isso é um desrespeito absurdo. Não estou dizendo comigo, que 
tenho a minha posição e vou votar, mas com o povo brasileiro. Se 
quiser colocar em votação uma proposta de alteração da Previdência - 
e peço só 1 minuto para concluir, Sr. Presidente -, que coloque em 
votação uma proposta...  

(Desligamento automático do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai. PT - SC) - V.Exa. tem 30 
segundos. 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - ... com começo, meio e fim 
que nós possamos debater, à luz do dia, com transparência, e não um 
acochambramento, um acordão entre um governo que está terminando 
e uma série de Deputados que não foram reeleitos e que votariam 
proposta de alteração na Previdência para os próximos 50 anos do 
País. Isso é uma brincadeira, Sr. Presidente! 

Não vão mexer na Previdência até que termine este mandato, com 
toda a certeza. E aquelas mexidas conservadoras que querem fazer 
não serão feitas nem no outro mandato. 
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Reportagem veiculada no site Viomundo sobre a reforma da Previdência Social 

realizada no Chile. Contrariedade à pretendida implantação no Brasil, pelo 

futuro Governo Jair Bolsonaro, de modelo previdenciário idêntico ao adotado 



 

293 
 

no país vizinho.  

 

 O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, eu queria registrar, para que fosse transcrita 
nos Anais desta Casa, uma reportagem publicada hoje 
no site Viomundo, que fala sobre a reforma da Previdência 
implementada no Chile. 

Dizia-se que essa reforma reduziria os gastos públicos com a 
Previdência, mas ela não só causou uma privatização, com muito 
dinheiro dado para grandes empresas privadas, como também forçou o 
Governo chileno a desembolsar recursos públicos religiosamente, para 
garantir o que foi minimamente prometido e não estava sendo 
cumprido.  

Esse é o modelo que o Governo de Jair Bolsonaro está querendo 
implantar no Brasil, um modelo que faliu no mundo inteiro, nos poucos 
países em que foi implantado. O modelo do Brasil, de repartição 
tripartite, é majoritário no mundo inteiro. Agora as empresas chilenas 
estão defendendo que ele seja implantado lá também. 

Portanto, essa reforma está fadada ao fracasso, como foi um fracasso 
também a do Chile. 
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Expectativa de investigação, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de denúncias de 

utilização de Caixa 2 na campanha eleitoral do Presidente da República eleito, 

Jair Bolsonaro. Críticas às medidas anunciadas pelo futuro Governo do Brasil. 

Demonstração da atuação partidária do Juiz Federal Sérgio Moro diante da sua 

indicação para o cargo de Ministro da Justiça.  

 

 O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Como Líder. Sem revisão do 



 

294 
 

orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, eu subo à 
tribuna para, neste tempo da Liderança da Oposição, abordar esses 
primeiros dias que o Brasil vive após a eleição, uma eleição 
extremamente conturbada, marcada por algo que será investigado nos 
próximos meses: o uso de uma forte rede de disseminação de 
mentiras, de fake news, paga com dinheiro sujo de caixa dois de 
empresários que estavam na campanha de Jair Bolsonaro.  

O uso desse caixa dois, que o candidato - hoje, Presidente eleito - 
Bolsonaro define como apoio espontâneo, na verdade foi um processo 
organizado de disseminação de um conjunto de mentiras, 
especialmente através da ferramenta do WhatsApp. Por meio dela, 
muitas coisas chegaram à mente, à cabeça de parte dos eleitores 
brasileiros, distorcendo o resultado da eleição. Isso deve ser 
investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Aliás, há pouco, o Deputado Zarattini citou a coincidência, Deputado 
Bebeto, de ter sido nomeado, na comissão de transição, o dono de 
uma das empresas que operou essa rede digital do candidato Jair 
Bolsonaro, sendo que, 48 horas depois, ele foi demitido. 

É a primeira demissão, e eu espero que ela alerte o Tribunal Superior 
Eleitoral, a Justiça brasileira, o Ministério Público sobre a necessidade 
de se ir atrás dessa empresa verificar aquilo que de fato ocorreu. 
Imagino e espero que o Ministro da Justiça Sergio Moro, com o rigor 
costumeiro, analise essa empresa que colocou dinheiro e seguramente 
participou dessa rede de caixa dois que alimentou toda a estrutura de 
mídia digital da campanha de Jair Bolsonaro. 

Mas quero falar rapidamente sobre algumas das declarações do 
Presidente eleito Jair Bolsonaro, ou seja, sobre o início do Governo da 
extrema direita no País e sobre seus Ministros.  

O primeiro desastre aparente para o interesse da economia e da nossa 
Nação se deve às primeiras decisões que estão sendo apresentadas 
no mundo da política externa. O anúncio de que o Brasil pretende 
transferir sua embaixada em Israel para Jerusalém já gerou o primeiro 
conflito com grandes parceiros econômicos do País, além dos conflitos 
gerados na relação com a China. Gerou-se conflito também quando o 
futuro Ministro da Fazenda respondeu que não há interesse no 
MERCOSUL, que o MERCOSUL não é prioridade. Como nós 
sabemos, o MERCOSUL é o principal parceiro de exportações de 
manufaturados do Brasil, ou seja, a indústria brasileira será prejudicada 
com essa política. 

A segunda questão importante é a ameaça de uma antirreforma da 
Previdência ainda mais regressiva que a antirreforma proposta por 
Temer, ou seja, além de tudo aquilo que Temer queria fazer, inclusive a 
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exigência de 49 anos de carteira assinada para um trabalhador poder 
se aposentar, agregou-se a regra da capitalização usada no Chile, que 
causou um dos maiores desastres e um dos maiores escândalos em 
termos de sistema previdenciário do planeta. Essa é a visão que o 
Governo Bolsonaro apresenta na arrancada para o debate sobre 
Previdência. Nós vamos resistir aqui, inclusive no apagar das luzes 
desta legislatura, porque é um escândalo querer votar uma reforma da 
Previdência quando metade do Parlamento não foi reeleita para legislar 
sobre Previdência. Então, esse debate nós vamos fazer de tudo para 
que se reabra só no início da próxima legislatura. 

A terceira questão fantástica é a fala do futuro Ministro da Fazenda de 
que é preciso vender tudo - PETROBRAS, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal -, na linha de que, quanto mais se vender, melhor é 
para o Brasil, ou seja, é o entreguismo sendo apresentado na sua 
versão mais explícita. 

Quero dizer que nós da Oposição estamos trabalhando para montar 
uma ampla frente em defesa da democracia, não só com os partidos de 
Oposição - PT, PSB, PCdoB, PSOL, PDT -, mas também com setores 
de outros partidos que se opõem a essa política de entreguismo-limite 
apresentada nas primeiras decisões colocadas pelo Governo 
Bolsonaro. 

Outra questão: há hoje a proposta de se extinguir o Ministério do 
Trabalho. Até parece que o Brasil está nadando em empregos. Vejam a 
reforma que Bolsonaro propõe: acabar com o Ministério que protege o 
mundo do trabalho e que, juntamente com outros Ministérios, define 
políticas para a geração de empregos. Além disso, ele propõe a junção 
do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, ou 
seja, o interesse do agronegócio é que vai comandar o sistema de 
proteção ambiental no País. É algo para realmente colocar o Brasil em 
alta relevância no contexto internacional. Imagino que o agronegócio 
brasileiro, inclusive, vai ganhar muito com esta precarização da 
questão ambiental do Brasil, porque vai ficar mais fácil, decerto, vender 
o produto do agronegócio a partir de uma esculhambação na estrutura 
de licenciamento ambiental no País. 

Por fim, quero abordar a nomeação de Sergio Moro. Essa é a cereja do 
bolo. Esse juiz partidário representa a partidarização da Justiça 
brasileira no sentido mais bem acabado; comandou, a partir do 
Judiciário, a denúncia e o julgamento injusto para impedir a candidatura 
de Lula; e seguramente já havia combinado com o Bolsonaro que, em 
caso de vitória do Bolsonaro, receberia este prêmio. Ele sai do 
Judiciário e vai dirigir a Polícia Federal, vai dirigir o Ministério da Justiça 
do País. Nós vamos debater muito a conduta do Sergio Moro no 
Ministério da Justiça do País desta tribuna. 
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Balanço do Governo Michel Temer. Lançamento, pelo MDB, do documento 

intitulado O Caminho do Futuro, sobre o estabelecimento de diretrizes para a 

retomada do desenvolvimento econômico. Importância da realização das 

reformas tributária e previdenciária. Expectativa de aprovação, pela Casa, de 

propostas de relevante interesse nacional.  

 

 O SR. DARCÍSIO PERONDI (MDB - RS. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Boa noite a todos os meus queridos e queridas colegas 
Deputados. Falo como Deputado Federal do MDB. 

Em 2015, o País vivia uma crise sem precedentes de ordem fiscal, 
econômica e também política. 

O MDB, através de seus economistas, lançou o documento Uma Ponte 
para o Futuro, assinado inclusive pelo Vice-Presidente da República, 
alertando o País para o que estava acontecendo. Isso foi em meados 
de 2015. A Sra. Presidente, do partido que à época mandava no País, 
ignorou esse documento. Para qual caminho apontava esse 
documento? Apontava o seguinte: ou mudava ou se afundava; ou 
mudava ou morria; ou mudava ou caía; apontava um PIB negativo cada 
vez maior, uma inflação de quase 11%, uma dívida interna bruta 
crescendo, um déficit fiscal geométrico, as contas da Previdência 
pública e privada crescendo também geometricamente. 

A crise continuou. Vieram os movimentos de rua, veio o impeachment. 
E o meu partido, no início, manteve-se constrangido. Alguns Deputados 
do PMDB se envolveram no processo de impeachment, mas o partido 
como um todo estava muito tímido. O próprio Presidente não admitia 
falar em impeachment, mas a academia e os jornalistas econômicos 
começaram a discutir o documento Uma Ponte para o Futuro. 

Logo em seguida, veio o impeachment. Esta Casa reconheceu o risco 
fiscal, os alertas do PMDB. E o PMDB assumiu o Governo Federal; 
assumiu com apoio maciço, maioria suficiente para fazer reformas. E 
nós as fizemos; tiramos o Brasil da recessão. A inflação, que estava 
em quase 11%, está em torno de 3,5%, 4%, uma das mais baixas pós-
real. A dívida bruta começou a cair, a perder força; insuficiente ainda, 
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mas perdeu força. O déficit fiscal, em torno de 160 bilhões quando nós 
assumimos em 2016, está em 159 bilhões - e possivelmente será 
menor do que isso. A entrada de investimentos externos, em queda no 
outro Governo, voltou a subir. Fizemos reformas grandes, macro e 
microrreformas. A principal delas, para atacar o buraco fiscal, foi a do 
teto dos gastos. A Oposição dizia que faltariam recursos para saúde, 
para educação, para estradas; dizia que pararia o País. O resultado 
está aí: nós estamos diminuindo o déficit fiscal, nunca houve tantos 
recursos para a saúde, nunca houve tantos recursos para a educação. 
É a reforma do teto dos gastos que mantém a confiança do investidor 
externo. 

É por isso que o Brasil fez um programa de concessão arrojado, e o 
investidor externo respondeu.  

Veio a reforma do pré-sal, e libertamos a PETROBRAS da obrigação 
de participar de 30% em qualquer abertura de poço de petróleo. Isso 
era uma chave que bloqueava a exploração do pré-sal. 

Desburocratizamos o País e fizemos a reforma trabalhista, que esta 
Casa teve muita coragem de realizar, Deputado Ricardo Barros. E o 
Deputado Rogério Marinho foi um extraordinário Relator. Hoje, os 
processos na Justiça do Trabalho diminuíram em quase 50%, e a lei dá 
resguardo aos acordos feitos entre patrão e empregado, que já eram 
feitos. 

Continuamos fazendo inúmeras reformas microeconômicas, na área do 
ensino médio e na área da energia elétrica. Profissionalizamos a 
ELETROBRAS e a PETROBRAS.  

Tudo foi feito com base em Uma Ponte para o Futuro. Ontem, os 
técnicos da fundação... 

Peço que o pessoal técnico baixe a voz. Isso aqui não é salão de 
baile.  

O SR. PRESIDENTE (JHC. PSB - AL) - Por favor, o Deputado Darcísio 
Perondi está na tribuna.  

Deputado, V.Exa. está com a palavra e pode fazer uso da tribuna.  

O SR. DARCÍSIO PERONDI (MDB - RS) - Muito obrigado. 

Ontem, como a imprensa noticiou, nós lançamos O Caminho do Futuro, 
que é uma proposta para o Governo Bolsonaro. 

Deputado Antonio Imbassahy, V.Exa. foi um extraordinário comandante 
político do novo Governo e sabe que se deve manter esse caminho, 
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manter a linha macroeconômica.  

Deputado Mendonça Filho, V.Exa. foi o grande líder do impeachment e 
das reformas e foi um fantástico Ministro.  

Temos que manter a noção econômica e não voltar àquela matriz que 
quase levou o País ao buraco econômico e à crise fiscal. Nós estamos 
nos afastando do precipício fiscal. Devemos manter a linha de reduzir 
as contas públicas e fazer as reformas ainda necessárias: a tributária e 
a da Previdência. Já existe massa crítica para isso, com os Deputados 
que estão aqui e os Deputados que chegarão aqui. Não há outro 
caminho. 

Este documento O Caminho do Futuro, de economistas do PMDB e da 
Fundação Ulysses Guimarães, aponta que não há futuro sem a reforma 
da Previdência. Que se faça a segunda etapa proposta, que vai atacar 
os privilégios públicos, os grandes privilégios. Ela terá que ser feita. 

Deputados novos que estão circulando e Deputados que não quiseram 
votar a reforma antes porque haveria eleição, a reforma é fundamental. 
Talvez se vote agora - eu gostaria que houvesse, mas não sei se há 
clima -, mas eu vejo o Governo Bolsonaro querendo fazê-la. 

Esta é a proposta do PMDB: O Caminho para o Futuro. No caminho 
para o futuro, o presente foi comandado pelo Presidente Michel Temer, 
corajoso, destemido, audacioso, carinhoso com o Parlamento, e que 
soube negociar como nunca. Os historiadores vão escrever que ele foi 
o maior Presidente do País, o que mais fez pelo País em um curto 
espaço de tempo. Ele é o Presidente das reformas. 

O SR. DELEGADO FRANCISCHINI (PSL - PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - O Deputado Delegado Francischini votou com o 
partido na última votação. 

O SR. PRESIDENTE (JHC. PSB - AL) - Conclua, Deputado Darcísio 
Perondi. 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (MDB - RS) - Eu espero que esta Casa 
possa ainda votar o que está votando hoje, que não deixa de ser uma 
reforma; que vote o cadastro positivo. E que o Senado também vote 
outras reformas; que vote a medida provisória de crédito especial para 
as Santas Casas; que vote o prontuário eletrônico, que vai ser uma 
reforma para a saúde pública brasileira. Ainda há tempo para se fazer 
reformas. 

O PMDB deu o rumo. Os partidos parceiros também podem dar rumo, 
ajudando até o fim do ano e ajudando também o Governo Bolsonaro, 
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que dá sinais poderosos de que também será um governo de reformas. 

O PMDB foi o puxador das reformas com o apoio de muitos partidos... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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Posicionamento do orador e da maioria da população brasileira contrário à 

reforma da Previdência Social.  

 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem nós ouvimos a entrevista do 
novo "Superministro da Economia", o Paulo Guedes, homem que vem 
do mercado financeiro e está acostumado a ganhar muito dinheiro com 
a especulação, com as análises, com o sobe e desce da Bolsa de 
Valores etc. Ele deu a seguinte declaração sobre a votação da 
proposta de reforma da Previdência Social nesta Casa: "É preciso dar 
uma prensa no Congresso Nacional". Foi isto o que ele falou, Deputado 
Cabo Daciolo: "Vamos dar uma prensa". 

O que esse cara não sabe é que, apesar de o candidato dele ter 
ganhado as eleições, 70% da população brasileira é radicalmente 
contrária à reforma da Previdência, porque ela sabe que quem vai 
pagar a conta são os de baixo, é gente que vai trabalhar até os 65 
anos de idade. É tanto que eles querem votar a proposta da idade 
mínima para aposentadoria. Os militares vão ficar fora disso, porque 
ninguém vai mexer com os militares, muito menos o Jair Bolsonaro. 
Certo? 

Na verdade, essa é a lógica dos agentes de mercado, essa é a lógica 
que está estabelecida. O Governo ganha a eleição, e a prioridade 
absoluta no Brasil é fazer a reforma da Previdência. Isso vem de muito 
tempo, vem do Governo Fernando Henrique, dos Governos Lula e 
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Dilma Rousseff. Em todos os Governos houve reforma da Previdência. 
E, em todos os momentos, os trabalhadores perderam, e os mais 
privilegiados não perderam. Então, quando se fala em medida de 
economia, em ajuste fiscal, é isto. Esse é o recado que ele quer dar 
para o mercado, assim como a mídia, que diz o tempo todo: "Reforma 
da Previdência, reforma da Previdência". Os jornalistas já incorporaram 
essa questão, de que a reforma da Previdência é algo que o Brasil não 
pode deixar de fazer.  

Mas ninguém fala no fim das desonerações e maracutaias que foram 
feitas inclusive no tempo da Dilma, com 400 bilhões de reais. Vamos 
acabar com os REFIS para o agronegócio, para a indústria, para os 
refinanciamentos, para os Deputados. "Não. Isso, não". Vamos taxar as 
grandes heranças, vamos taxar as grandes fortunas. 

Vamos tratar de arrumar recursos de outra forma, que não seja esfolar 
a classe trabalhadora brasileira, seja através da reforma trabalhista, 
seja através da reforma previdenciária.  

É um pensamento único que está estabelecido, mas eu acho que, pela 
primeira vez, esse cidadão que disse que "é preciso dar uma prensa na 
Câmara" não esperava a reação. Os Deputados, de todos os partidos - 
e não me refiro aqui somente à Oposição -, falaram: "Espera aí! Que 
negócio é esse?" Os Deputados também têm a sua sensibilidade. Eles 
sabem como é, lá na ponta, ter que responder a um aposentado que 
ganha um ou dois salários mínimos, ao trabalhador rural dizer que 
acabaram com o BPC - Benefício de Prestação Continuada. E eles vão 
ter que enfrentar também o lobby do Poder Judiciário, da Polícia 
Federal, dos militares, da Receita Federal e assim por diante, ou seja, 
as profissões de Estado.  

Na verdade, ele pensa que já sabe tudo, mas não sabe tudo, não. Ele 
levou a primeira canelada. 
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 O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR - BA. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após o período eleitoral, ficou 
claro que a maioria do eleitorado brasileiro queria renovação, queria o 
novo.  

Vim a esta Tribuna hoje para fazer uma reflexão junto às Sras. e Srs. 
Deputados. O Brasil precisa voltar imediatamente ao crescimento 
econômico. Andando pelas ruas do meu querido Estado da Bahia, 
pelas ruas do Brasil, percebemos nitidamente, Sr. Presidente, que o 
desemprego está alarmante no País - são quase 15 milhões de 
desempregados -, o que hoje assola a economia de diversos Estados 
brasileiros. 

Nós, como Parlamentares, Parlamentares reeleitos, temos aqui a 
importância e, acima de tudo, a outorga dada pelo povo brasileiro de 
representá-lo para fazer com que o Brasil volte a crescer. Deputado 
Sargento Isidório, futuro Deputado desta Casa, eleito pelo nosso 
querido Estado da Bahia, um dos pontos fundamentais para isso seria 
a reforma da Previdência. Todos os economistas brasileiros falam que, 
se nós não votarmos a reforma da Previdência imediatamente, o Brasil 
corre sério risco de virar uma Grécia, e o País não merece isso. O 
Brasil, que tem tantas riquezas naturais, tem tantas riquezas no 
subsolo, na agricultura, no turismo, na indústria, não merece virar uma 
Grécia. 

Um dos apelos que nós fazemos aqui é em favor de votarmos a 
reforma da Previdência o mais breve possível. Dei essa sugestão ao 
Presidente eleito Jair Bolsonaro. Tenho dito isso no Palácio do 
Planalto, que também tem sinalizado que essa reforma é fundamental. 
O Presidente Michel Temer sinalizou que, se for bom para o Brasil, vai 
ser bom para o Governo e, dando uma de estadista, fechará o Governo 
dele votando a reforma da Previdência, uma reforma necessária para o 
País, Deputado Isidório. 

Nós não vamos aceitar tirarem direitos do pequeno agricultor, do 
agricultor que mora no campo - não aquele, Isidório, que mora em São 
Paulo e tem registro no interior do Piauí, no interior da Bahia, mas 
aquele que vive do campo. Não vamos admitir. Não vamos admitir 
tirarem direitos do motoboy, do caminhoneiro, dos pequenos 
trabalhadores brasileiros. Vamos, sim, tirar os excessos dos grandes 
marajás do Brasil, que se aposentam com 30 mil, 40 mil, 50 mil, 70 mil 
reais. Esses, sim, são quem afunda nossa economia, afunda a 
expectativa das crianças, a expectativa dos jovens que estão 
desempregados. Essa, sim, é a ferida em que nós temos que botar o 
dedo ainda este ano. 

Conclamo cada um de nós que estamos nesta Casa, eleitos ou não 
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eleitos, para termos essa responsabilidade - responsabilidade social, 
responsabilidade política - de quem quer ver o Brasil voltar a crescer. 

Não vamos aceitar que se tirem direitos do pequeno, que vive e 
trabalha no campo, na zona rural, mas, sim, dos grandes. 

Não é possível que eu, Deputado Federal, trabalhando aqui durante 4 
anos, disputando mandato, tenha que me aposentar pelo teto do INSS 
enquanto outros vivem de regalias e mais regalias, tendo direitos quase 
que inatingíveis, causando essa discrepância na economia brasileira. 
Precisamos, sim, botar o dedo nessa ferida. Precisamos, sim, conter 
essa sangria o mais rápido possível, para que isso, Sra. Presidenta, 
venha a se tornar investimentos no Brasil, abrir o Brasil para os 
investidores internacionais, dar credibilidade política e social a este 
País. 

O Brasil precisa voltar a se desenvolver. O Brasil precisa voltar a 
crescer. O Brasil precisa voltar a gerar a renda. O Brasil precisa voltar, 
acima de tudo, a criar emprego para tirar o cidadão de bem do 
submundo, tirar o cidadão de bem da economia informal, tirar o 
cidadão de bem das drogas. Deputado Isidório, muitas vezes eles vão 
para as drogas porque não têm um trabalho, porque não têm a 
dignidade de ter uma carteira assinada. 

Essas são as minhas palavras. Estarei aqui no próximo mandato e 
ainda neste, se possível, defendendo essa bandeira e, se Deus quiser, 
votando em favor de tirar essas regalias que o Brasil não comporta 
mais. 

Muito obrigado, Sra. Presidente. 
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previdenciária do Governo Michel Temer.  

 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Obrigado. 

Deputada Erika Kokay, é um prazer ter esta sessão presidida por 
V.Exa. Quero dar um abraço no Deputado Freitas do PT, pois não tinha 
tido ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu lhe desejo 
sucesso no trabalho parlamentar. É bom ter mais uma amazônida 
combativo nesta Casa.  

Deputada Erika Kokay, eu queria prestar uma informação a V.Exa. Eu 
queria dialogar com V.Exa., porque houve uma exposição 
recentemente, e eu que sou uma pessoa dedicada à leitura me 
surpreendi com as informações relacionadas à participação das 
mulheres na vida política e, particularmente, na vida literária do País. 
Então, eu procurei, e recebi agora, uma obra de grande valor histórico, 
além de grande valor literário, publicada pela Edições Câmara. 

As informações às quais eu me referi são aquelas do corredor de 
acesso a este ambiente, ao Plenário Ulysses Guimarães. E dentre as 
informações me chamou a atenção a da primeira mulher negra 
escritora: Maria Firmina dos Reis, que, em 1859 - ela nasceu em 1822, 
o ano em que oficialmente foi proclamada a Independência do País -, 
portanto, com 27 anos, lançou este livro, que é o primeiro romance, 
talvez o único romance abolicionista escrito por uma mulher, 
exatamente a primeira mulher negra escritora do nosso País.  

Maria Firmina nasceu no Maranhão e Grão-Pará, na parte que hoje é 
considerada do Estado do Maranhão. E foi também a primeira mulher a 
se tornar, mediante concurso, professora, no Estado do Maranhão. 
Autodidata, nunca conheceu o pai e, apesar de muito pobre, negra, 
contribuiu como escritora, como intelectual, com o bom combate para 
superar uma grande chaga da história do Brasil, que foi um período 
longo de escravização dos nossos povos indígenas e, particularmente, 
dos povos africanos, de várias regiões da África, que vieram para cá 
mediante o tráfico de pessoas, o que revela que o tráfico de pessoas 
humanas é algo secular. 

Maria Firmina, no seu romance, através da personagem Maria Suzana, 
pôde relatar a crueldade do tráfico humano de africanos para o Brasil. 
Ao mesmo tempo, ela ressalta as virtudes daqueles que, brutalizados 
pelo trabalho escravo, ainda assim conseguiam ser amorosos, ser 
solidários, particularmente entre si - não é à toa que tantos quilombos 
surgiram como espaço de resistência. 

Por falar em resistência, eu fiz questão de citar esta obra, e agradeço à 
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SECOM pela exposição sobre as mulheres. 

Quero agradecer à Edições Câmara por, em 2018, tornar possível a 
leitura do primeiro romance escrito por uma mulher negra no País, 
ainda no século XIX, em 1859, além de agregar várias poesias, várias 
obras e contos produzidos por esta grande escritora, Maria Firmina dos 
Reis. 

Algumas poesias aqui fazem chorar, poesias de amor a sua mãe e, ao 
mesmo tempo, de anúncio de um futuro justo, sem escravização, e de 
denúncia contra o sistema perverso da escravidão, que, infelizmente, 
apesar da abolição da escravatura, prevalece sob outras formas, num 
território tão potente e numa economia que ainda é uma das dez 
maiores economias do mundo. 

Ao falar em resistência e parabenizar a exposição, eu quero dizer que 
com muita tristeza vi parado o processo de plotagem da nova 
exposição, exatamente no mês de novembro. 

Sabemos que, no dia 20, comemoraremos o Dia da Consciência 
Negra, que é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, o negro 
poliglota que se negou a aceitar um acordo pelo qual os escravos eram 
obrigados a praticamente perdoar as violências e a desconhecer as 
atrocidades. E, ao se rebelar, constituiu um quilombo de resistência e 
incomodou muito a burguesia e a Colônia, ainda no século XVII. E essa 
homenagem não é só a Zumbi, mas também a Dandara de Palmares, a 
sua companheira. Foi um incômodo para as classes dominantes ter um 
negro dizendo não às suas vontades, um negro, que, além de falar a 
sua língua ancestral africana, falava fluentemente português, francês e 
tantas outras línguas. 

Então, ter que suportar um negro poliglota dizendo não à violência 
deles e constituindo a resistência no Quilombo dos Palmares 
incomodou. E quanto incomodou e quanto incomoda! 

Deputada Erika Kokay, sabe por quê, há 2 dias, estava parada a 
fixação da linda exposição em homenagem ao Dia da Consciência 
Negra? Porque há, na vertical, em letras garrafais, bastante visíveis, a 
palavra "resistência". 

Algum canalha, que sofre da síndrome do pequeno poder, achando 
que o ideário de violência, defendido inclusive pelo futuro Presidente 
do País, e que esse clima do País autoriza outra forma de violência, a 
de inviabilizar a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de 
expressão artística, e inviabilizar o trabalho autônomo e competente 
dos servidores desta Casa responsáveis tanto pela produção do 
conhecimento que essas exposições expressam e das informações 
que são fruto de pesquisa quanto pelo próprio tratamento artístico... 
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Portanto, expresso minha solidariedade ao Centro Cultural Câmara dos 
Deputados, à Isabel Martins Flecha de Lima e às demais pessoas 
envolvidas nesse lindíssimo trabalho. 

Deputada Erika, agradeço-lhe pela oportunidade de falar. Falei em 
Maria Firmina dos Reis para homenagear as mulheres, para 
homenagear negros e negras, para homenagear o nosso povo, que há 
séculos resiste e trava um bom combate contra todas as formas de 
exploração e opressão. 

Não será um croqui de ditador que nos imporá medo, porque coragem 
é a nossa marca. A sua intimidação não nos fará recuar, porque a 
nossa marca é a marca do combate, é a marca da resistência, movida 
pelo sonho de um futuro possível e cada vez mais possível. Se 10 anos 
atrás - há tão pouco tempo - um negro entrasse num condomínio, e 
outro negro, porteiro, submetido à violência e à escravidão moderna, 
dissesse-lhe que ele só poderia entrar pelo elevador de serviço, isso 
era aceito como algo normal. 

Hoje, cada vez mais, qualquer ato de violência contra mulher, contra 
negro, contra a comunidade LGBT, contra um idoso, contra um jovem, 
enfim, qualquer forma de opressão tem uma reação do ofendido e uma 
reação social, porque os valores que se contrapõem a essas 
perversidades sistêmicas vão ganhando cada vez mais força. As 
condições filosóficas estão cada vez mais favoráveis às mudanças. Por 
isso, não achem que o povo pode ser ludibriado.  

Alguns canalhas - pouquinhos - votaram em um fascista para 
Presidente; uma multidão enganada também votou, gente 
trabalhadora, honesta, mas perceberá o erro que cometeu quando vir a 
tentativa de aprovar a reforma da Previdência. Ela não será aprovada! 
Não será aprovada a reforma da Previdência! 

Deputada, agradeço-lhe mais uma vez a paciência e concluo dizendo 
que pela proposta do Temer, que o futuro Ministro da Economia diz ser 
branda e que o Presidente eleito diz: "Pelo menos aprovem essa. 
Depois nós a aprofundaremos mais", Deputado Freitas, só haverá 
aposentadoria aos 65 anos, e mais, se tiver 49 anos de contribuição. 

Eu sou professor há 41 anos. Quantos professores hoje estão 
desempregados? Quantos operários? Quantos comerciários? Gente 
com 60 anos, 70 anos de idade, que trabalhou por 4, 5 anos e foi 
demitido, passou anos desempregado, não consegue comprovar na 
sua carteira de trabalho - que deve acabar, porque estão acabando 
como o Ministério do Trabalho - que trabalhou por 10, 12 anos. 

Para se ter uma ideia, 80% dos trabalhadores que se aposentaram em 
2015 - 80% - não conseguiram comprovar 25 anos de contribuição com 
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carteira assinada ou como servidor público. Ou seja, se se exigirem 35 
anos, como alguns querem, ou 49 anos, quase ninguém comprovará. 
Talvez alguns Deputados, alguns empresários, alguns grandes 
advogados, alguns Ministros do Supremo, alguns juízes. Uma minoria 
que ganha muito terá direito à aposentadoria. O povo estará 
escravizado até o fim da vida. Morrerá trabalhando. 

Essas propostas não passarão! 

Obrigado. 
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Discussão do Projeto de Lei nº 7.078-C, de 2002, sobre a consolidação da 

legislação relativa aos Planos de Benefícios e Custeio da Previdência Social e 

sobre a organização da Seguridade Social. Contrariedade à aprovação da 

poposta de reforma previdenciária.  

 

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, na verdade, esta não é uma discussão de mérito. Temer e 
Jair Bolsonaro querem impor nesta Casa a discussão de mérito acerca 
da Previdência, tirando o direito à aposentadoria e criando um 
processo de capitalização que significa retirar o direito de uma 
aposentadoria que possa dar dignidade às pessoas. 

Nós estamos vendo aqui aquilo que foi pensado na década de 70 por 
Pinochet. É a lógica de Pinochet que está em curso e invade uma 
proposta da Previdência. Mas aqui estamos discutindo apenas a 
Consolidação das Leis, que já foram apreciadas e já foram votadas por 
este Parlamento. 

Portanto, estamos aqui nesta Consolidação, mas com uma convicção 
muito grande de que este Parlamento, ou esta Casa, não tem 
condições de apreciar qualquer tipo de reforma na Previdência. Até 
porque uma reforma a ser efetivada na Previdência deveria ter a 
participação do conjunto da sociedade. Nós sabemos que, na surdina, 
eles tentam construir a reforma, até desrespeitando o próprio 
Parlamento, porque é típico das condutas e das posturas autoritárias. 
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Nós já escutamos que "é preciso passar o rolo compressor no 
Parlamento". Também escutamos que "é preciso dar uma prensa no 
Parlamento", ferindo-se uma cláusula pétrea, que fala acerca da 
independência dos Poderes. Este Poder Legislativo é um poder plural, 
que é, portanto, pulmão básico de qualquer processo democrático. 

Ele não pode ser tratado como se fosse linha auxiliar do Poder 
Executivo. Não pode ser tratado dessa forma. 

Nós estamos discutindo uma emenda que retorna para a CCJ, num 
processo de consolidação das leis relativas à Previdência. Estamos 
aqui também para dizer que corre risco a Previdência, não no dia de 
hoje, é óbvio, mas pelo que está sendo engendrado. Não é ataque à 
sonegação que chega a meio trilhão, mas algo está sendo engendrado 
para impedir que nós tenhamos aposentadoria neste País. 

Aproveitando este momento, nós estamos aqui para reafirmar que 
seremos contra esta proposta de reforma que aí está e contra a 
discussão de uma proposta de reforma da Previdência que não seja 
fruto de um processo amplo de discussão com toda a sociedade. 
Somos contra, de forma inequívoca, a reforma da Previdência que eles 
querem trazer para esta Casa. 
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Necessidade de realização das reformas previdenciária e tributária.  

 

  

DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. DEPUTADO 
RONALDO CARLETTO. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso este espaço hoje para 
fazer ecoar a necessidade de realização de reformas estruturais no 
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Brasil, como a reforma da Previdência Social e a reforma tributária.  

O Brasil não está bem. Ao contrário. Encontra-se numa situação-limite, 
da qual precisa sair com a máxima urgência. O País está ingovernável, 
com as contas públicas exauridas. O rombo no Orçamento ultrapassou 
a barreira do aceitável.  

E, quando as coisas não vão bem, é necessário repensar alguns 
modelos. É verdade que discussões sobre reformas estruturais nunca 
são serenas, mas quem quer que se disponha a fazer política há de ter 
gosto pela turbulência.  

O Brasil precisa da reforma tributária e da reforma da Previdência. 
Somente com elas conseguiremos devolver eficiência à economia 
brasileira, reordenar as finanças públicas e ter recursos suficientes 
tanto para dar dignidade aos brasileiros quanto para realizar os 
investimentos necessários ao tão desejado e fundamental crescimento 
do País, que a todos beneficiará.  

Nosso atual desenho tributário é injusto, é dependente e, ao mesmo 
tempo, causa de uma estrutura burocrática extremamente complexa. É 
também fonte de profunda insegurança jurídica. Os inúmeros litígios 
entre o Fisco e os contribuintes levam a desperdício caudaloso de 
tempo e dinheiro e tornam o empreendedorismo uma tarefa hercúlea. A 
guerra fiscal entre os Estados é feita de batalhas em que somente há 
perdedores. Esse caótico cenário fiscal, gerador de uma série de pesos 
mortos, empaca a produtividade da economia brasileira e precisa ser 
desfeito.  

Além da reforma tributária, precisamos encarar a reforma das reformas: 
a reforma da Previdência. O rombo na Previdência brasileira é 
inquestionável. Apenas com desconhecimento, exercício de demagogia 
irresponsável e muito malabarismo matemático é possível fingir que o 
problema não é real.  

Nós estamos envelhecendo. O Brasil possui a taxa de envelhecimento 
da população mais rápida do mundo. Em 2030, teremos, pela primeira 
vez na história, um Brasil com mais idosos do que crianças. Essas 
senhores e esses senhores, de maneira justa e merecida, vão desejar 
e, mais do que isso, vão precisar se aposentar. Não podemos estar 
falidos e negar-lhes esse direito. Mas, se nada for feito agora, a dívida 
pública insistirá em crescer.  

Com muitos brasileiros necessitando utilizar uma previdência falida, 
vamos precisar de mais impostos para cobrir os rombos, e aí estará 
instalado um círculo vicioso de acanhamento do País que ninguém 
quer presenciar.  
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Gerir um país implica assumir responsabilidades que ultrapassam 
largamente o seu período de governo. Gerir um país de forma 
responsável implica dialogar de modo franco e maduro com os 
governados, para que compreendam a dimensão dos problemas que 
envolvem toda a nação.  

Conclamo o Presidente da República eleito Jair Bolsonaro, sua equipe 
e meus colegas Parlamentares para adotarem um posicionamento 
maduro, de sinceridade e responsabilidade, que permita que a 
eficiência seja retomada e que as contas públicas entrem nos eixos.  

Vamos, senhoras e senhores, unir esforços para a reorganização dos 
regimes de aposentadoria, para que as pessoas possam continuar 
tendo a perspectiva futura de bem-estar e justiça social, depois de 
muito trabalho. Vamos, com urgência, reorganizar o esquema tributário, 
equilibrar a saúde fiscal do País, permitir que a Previdência recupere 
seu fôlego e liberar espaço para que o Brasil reencontre a grandeza a 
que está destinado. 

Muito obrigado.  
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proposta de reforma previdenciária. Importância do estabelecimento de diálogo 

entre o Poder Legislativo e o futuro Presidente da República para a retomada 

do crescimento econômico do País.  

 

 O SR. AUREO (SD - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, pela Rádio 
Câmara, inicialmente, quero agradecer a Deus a oportunidade de ser 
reconduzido a mais um mandato na Câmara dos Deputados. 

O nosso País anseia por mudanças e demonstrou isso agora nas 
últimas eleições. Precisamos abrir debates aqui sobre temas 
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importantes para o Brasil, como a reforma da Previdência. 

Muito se fala de reforma da Previdência, mas as informações que 
recebemos pelos jornais, pela TV, são desencontradas. 

Nós queremos, sim, discutir aqui a reforma da Previdência, mas 
queremos também entender o que o novo Governo quer colocar em 
pauta, como vai ser a reforma da Previdência do novo Governo. 

Entendemos que a reforma da Previdência colocada pelo Governo 
atual, a reforma da Previdência do Michel Temer, não tem aprovação 
popular. A reforma da Previdência do Presidente Michel Temer foi 
discutida, debatida, mas não tem aprovação popular. 

Por isso, precisamos conhecer a nova reforma que vai ser 
apresentada, a reforma que vai colocar o Brasil no caminho do 
crescimento. Esperamos que seja uma reforma que não penalize quem 
mais precisa, uma reforma que não tire direito dos trabalhadores, uma 
reforma que não massacre o trabalhador brasileiro. 

Vimos a aprovação da reforma trabalhista, num sonho de gerar muitos 
empregos e gerar benefícios diretos para a população brasileira. Não 
aconteceu isso. Pelo contrário, ela penalizou o trabalhador brasileiro, 
tirou direitos do trabalhador brasileiro, impediu que o trabalhador 
chegasse à Justiça do Trabalho. 

Hoje há mais uma falácia: coloca-se que vão resolver os problemas no 
primeiro dia. É preciso abrir o debate. É preciso dialogar com esta 
Casa, que representa o povo brasileiro. E não vai ser com pressão, não 
vai ser com atitudes como essa que vamos construir o futuro. 

Acredito muito no próximo Governo. Tenho certeza de que Deus dará 
ao próximo governante a oportunidade de colocar o Brasil no rumo do 
crescimento, de mudar a história do nosso País. Mas isso tem que ser 
feito por meio do diálogo, da política. É preciso dialogar com esta Casa, 
trazer os assuntos para serem debatidos aqui, dialogar com a 
sociedade civil. Só assim vamos encontrar o caminho do crescimento, 
gerar emprego e melhorar a vida dos brasileiros. 

Precisamos avançar. Confiamos no futuro Governo, mas confiamos no 
diálogo para encontrarmos o caminho do crescimento, para colocarmos 
o Brasil no rumo certo. Tenho certeza de que, por parte desta Casa, 
não vai faltar diálogo, não vai faltar o debate de matérias importantes. 
Junto com a sociedade civil, debatendo aqui nas Comissões 
Temáticas, vamos encontrar este caminho que o Brasil tanto anseia e 
precisa para o futuro. 

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

 
Documento 165/176 

 

231.2018 
Sessão Deliberativa Extraordinária - 
CD 

13/11/2018-
13:42 

Publ.: DCD - 11/14/2018 - 

127 
ARNALDO FARIA DE SÁ-PP -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Posicionamento do Deputado Onyx Lorenzoni contrário à votação atabalhoada 

da proposta de reforma previdenciária.  

 

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP - SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria deixar registrados os 
nossos cumprimentos ao Deputado Onyx Lorenzoni, que ponderou que 
não há necessidade de votação atabalhoada da continuidade da 
reforma da Previdência Social, que ponderou que, a partir do início do 
Governo Jair Bolsonaro, seja estabelecida uma nova proposta, que não 
seja essa que está aqui na Casa, que, sem dúvida nenhuma, tem a 
oposição generalizada e determinada de vários setores. 

Portanto, aquele risco de que, na avalanche da transição, poderia ser 
discutida alguma medida provisória, alguma coisa extemporânea sobre 
questão de matéria infraconstitucional, está afastado, até porque, 
enquanto durar a intervenção no Rio de Janeiro, não pode haver 
votação dessa matéria. 

Parabéns, Ministro Onyx Lorenzoni, por essa atitude extremamente 
importante! 

"Não" à reforma da Previdência! 
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Críticas à campanha eleitoral e às propostas anunciadas pelo Presidente da 

República eleito, Jair Bolsonaro. Luta contra a aprovação da reforma 

previdenciária e da Medida Provisória nº 844, de 2018, sobre a atualização do 

marco legal do saneamenento básico.  

 

 O SR. JORGE SOLLA (PT - BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
- Obrigado. 

Sr. Presidente, estamos vivendo realmente um cenário extremamente 
adverso e muito distante do que se pode esperar de campanhas 
eleitorais que possam ser rotuladas de democráticas ou republicanas. 
Neste ano de 2018, nós tivemos um pleito completamente insano, uma 
eleição marcada, deliberadamente, por falsos dilemas morais, uma 
eleição em que se tentou esconder do eleitor as propostas, 
especialmente no âmbito econômico e no âmbito das políticas sociais. 

O candidato eleito tentou ocultar o seu programa econômico e social 
durante toda a campanha. Ele não só fugiu dos debates, o "capitão 
fujão" não só não foi aos debates, como também escondeu da 
população o que propõe para a economia deste País e o que propõe 
para as políticas sociais no nosso País. Ele passou toda a campanha 
falando de um kit gay, Deputado Afonso Florence, que ninguém viu até 
hoje em nenhuma escola deste País, ou de mamadeiras fálicas, como 
se fossem os problemas que precisavam ser debatidos. Ou seja, 
mentiu para encobrir a dura realidade do que ele pretende fazer no 
País. 

Ele fez insinuações criminosas contra o candidato Fernando Haddad e 
contra Manuela d'Ávila e um número incontável de absurdos que nem 
vale a pena listarmos aqui. 

Quanto mais a campanha avançava, mais claro ficava que não havia 
espaço para o diálogo, para o debate. Ele não só não se apresentava e 
não discutia propostas, como também escondia o que queria fazer do 
nosso País e com a nossa população. Havia um clima, senhores, de 
terra arrasada. 

É importante dizer que essa atmosfera de opinião foi criminosamente 
construída para fragilizar a política como instituição, para criminalizar a 
política e os políticos, enquanto atores dessa instituição, e para deixar 
o caminho totalmente livre para a chegada de um aventureiro fascista 
ao poder. Sim, senhores, vou repetir: a chegada de um aventureiro 
fascista ao poder. Pois é o que vemos agora. Agora começa a ficar 
evidente o tamanho dessa tragédia. Ainda não dá para dimensionar 
todo o tamanho da tragédia, mas já se começa a vislumbrá-la. 

O famoso "Posto Ipiranga" Paulo Guedes, a quem Jair Bolsonaro, 
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Presidente eleito, disse que vai entregar a economia deste País - 
imaginem: o Presidente vai entregar a economia do País a um terceiro 
-, tem uma agenda. Por sinal, ele já começa a apresentá-la. Paulo 
Guedes começa a dizer o que vai fazer com a economia. É uma 
agenda que brasileiros nunca aprovariam numa eleição normal e justa. 
Somente agora começa a ficar claro para a maioria da população que, 
a partir de 2019, a única prioridade do Governo Federal será cortar os 
direitos dos cidadãos. Se com Michel Temer os cortes nos direitos já 
foram profundos, se com Michel Temer só apareceram nesta Casa 
projetos de redução dos direitos da maioria da população, de corte de 
políticas sociais, de benefícios da população trabalhadora, não se 
enganem. Podem esperar que, a partir do ano que vem, os cortes 
sejam ainda maiores. O que eles querem é destruir o que ainda resta 
do Estado de bem-estar social, o que eles querem é destruir as 
conquistas da Constituição Cidadã de 1988, que acaba de completar 
30 anos. 

Somente agora, infelizmente, começa a ficar claro para a população 
que os novos donos do poder pretendem quebrar a Previdência Social 
e obrigar o trabalhador a se manter na ativa até morrer, sem nunca se 
aposentar. A Previdência Social que eles querem é baseada num 
modelo chileno que, aplicado há 30 anos, levou o Chile a ter a maior 
taxa de suicídios de idosos do mundo, que levou a maioria da 
população a não receber pelo menos um salário mínimo na 
aposentadoria. Esse modelo levou o Chile a uma destruição muito 
grande e já está sendo revisado lá. E querem implantá-lo aqui, como se 
fosse algo positivo. 

Somente agora também é que começam a informar o que querem fazer 
com os Ministérios. O Ministério do Trabalho, um órgão que já 
completou 80 anos, criado por Getúlio Vargas para tentar civilizar as 
relações entre capital e trabalho, vai ser extinto. Eu pergunto a V.Exas.: 
se no futuro Governo não há espaço para o Ministério do Trabalho, 
será que haverá espaço para os direitos do trabalhador? No Governo 
Temer não há espaço para os direitos do trabalhador, mas pelo menos 
ainda existe o Ministério do Trabalho para dizer que faz política para o 
trabalhador. O próximo Governo já disse que não precisa do Ministério 
do Trabalho, que vai transformá-lo numa Secretaria que vai ser 
entregue diretamente a Paulo Guedes, para garantir que o lombo do 
trabalhador tome chicote do capital. 

É bom lembrar que, mesmo na ditadura, o Ministério do Trabalho se 
manteve, que a Previdência também se manteve, Deputado Arnaldo. 
Agora não. Agora, nem Ministério do Trabalho nem Previdência Social 
serão mantidos. 

E o Ministério do Meio Ambiente? Já virou piada: tira-se Ministério, cria-
se Ministério. O que importa é que não vai haver política de defesa do 
meio ambiente. Isso está muito claro. Com o Ministério do Meio 
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Ambiente separado do Ministério da Agricultura ou não, o fato é que o 
Governo não defenderá o meio ambiente no nosso País. Querem, ao 
contrário, retirar o Brasil dos protocolos internacionais que foram 
firmados. 

E a moral de Sérgio Moro, o político que nunca foi juiz? Cai a máscara 
dele também agora. Aonde vamos parar? 

Bom, eu não posso terminar a minha intervenção aqui sem erguer a 
voz contra o esculacho que o novo Governo está estimulando contra os 
professores. É uma ameaça clara! Não basta criminalizar a política e os 
políticos. Eles querem agora criminalizar o ensino e os docentes do 
País. Dizer que houve ditadura militar no nosso País nas aulas de 
história, Deputado Waldenor, que foi reitor da UESB, agora vai ser 
crime. Dizer que existe democracia de um lado e ditadura do outro vai 
ser crime. Querem até censurar o ENEM! O Presidente eleito, 
completamente desprovido de juízo, sem o mínimo de semancol, disse 
que vai fazer censura na prova do ENEM ano que vem. O INEP não vai 
ter mais autonomia, os professores não vão ter mais autonomia para 
elaborar as provas. Já pensou aonde nós vamos parar? Que trevas 
estão se avizinhando! 

Querem criminalizar os movimentos sociais também! Querem fazer 
com que os membros do MST sejam presos, porque tentar fazer 
reforma agrária neste País vai passar a ser crime. 

Eles têm que se esconder e se blindar. Na campanha se esconderam 
dos debates. Agora já mandaram comprar uma frota de veículos 
blindados - 30 veículos blindados por mais de 5 milhões de reais -, para 
se esconderem do povo, porque eles sabem que, em pouco tempo, o 
povo vai estar nas ruas contra a destruição das políticas sociais. 

Paulo Guedes, Mourão, Bolsonaro e seus filhos vão ter que andar de 
carro blindado sim, porque o povo brasileiro não é besta, não é trouxa, 
não é idiota. O povo brasileiro não vai assistir passivamente à 
destruição da Previdência Social, do salário mínimo, dos direitos dos 
trabalhadores, das conquistas sociais. 

Não importa quem vocês vão botar no Ministério da Saúde, não 
importa quem vão botar no Ministério da Educação, porque o que 
vocês estão apontando é o aprofundamento do que o Governo Temer 
fez, cortando dinheiro da saúde, cortando dinheiro da educação. 

Eu acredito piamente no nosso País. O Brasil é muito maior do que 
aquilo que vocês vão conseguir destruir. O Brasil é muito maior do que 
a eleição que acaba de se abater sobre a nossa população. O Brasil é 
muito maior do que a corja que tem interesse em destruí-lo. Não há 
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como matar o que não pode morrer. Vocês não vão destruir este País! 

Isto é até interessante. Imaginem o ponto a que estamos chegando. 
Teremos um Presidente militar entreguista. Na ditadura, os militares 
eram nacionalistas. Vocês não conseguiram nem botar um militar 
nacionalista para representar a direita mais vergonhosa! Não 
conseguiram nem botar um militar nacionalista para alcançar o poder. 
Tiveram que pegar um militar entreguista que bate continência para a 
bandeira americana, quer finalizar a entrega da EMBRAER, quer 
completar o jogo sujo, quer ser mais um sabujo dos Estados Unidos. 
Não bastou entregarem o pré-sal no Governo Temer. Vão querer 
entregar a EMBRAER, vão querer entregar a ELETROBRAS, vão 
querer entregar o setor de água. 

Perderam! Aviso a vocês: quem pagou a conta não vai receber. Eu sei 
que houve gente, Deputado Afonso, que recebeu para entregar, por 
meio da MP 844, o setor de água. Não vão entregá-lo. Nós 
conseguimos derrotá-los. Vocês receberam a conta, mas não se vai 
entregar o setor água. A MP 844 não passou e não vai passar nesta 
Casa. Vocês não vão entregar o filé mignon do acesso à água nas 
grandes cidades brasileiras, para destruir o direito humano à água... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP - SP) - Sr. Presidente, eu 
peço a palavra para fazer um breve registro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato. PSL - ES) - Tem 1 minuto o 
Deputado Arnaldo. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP - SP) - Sr. Presidente, eu 
queria cumprimentar V.Exa. por ter feito um brilhante trabalho na 
presidência... 

O SR. JORGE SOLLA (PT - BA) - Presidente, V.Exa. deveria me dar 1 
minuto a mais, como o deu para todos que me antecederam. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato. PSL - ES) - Deputado, V.Exa. 
usou o tempo da Liderança, falou por 8 minutos. 

O SR. JORGE SOLLA (PT - BA) - Presidente, V.Exa. deu 1 minuto 
extra a todos que me antecederam. Permita-me dizer que V.Exa. não 
está sendo democrático na condução dos trabalhos. Todos que me 
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antecederam tiveram 1 minuto extra. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato. PSL - ES) - Então fale, 
Deputado. Pelo amor de Deus! 

O SR. JORGE SOLLA (PT - BA) - Muito obrigado. Eu agradeço por ter 
tido o mesmo direito que todos que me antecederam tiveram.. 

Nós não permitimos que passasse a MP 844. E eu tenho esperança, 
Deputado Arnaldo, de que não permitiremos a destruição da 
Previdência Social. Não permitiremos que os nossos idosos sofram o 
que os idosos estão sofrendo no Chile, Deputada Laura. Não 
permitiremos a destruição do futuro dos jovens nem a do presente dos 
idosos. 

Estejamos fortes. Estejamos juntos. 

Tenho certeza de que os próximos anos não serão fáceis, mas sei 
também que essa luta vale. Vale as nossas vidas. Continuaremos aqui, 
mesmo em minoria, fazendo política de redução de danos, lutando para 
impedir que seja aprovado cada projeto que destrua patrimônio público, 
que destrua direitos - fizemos isso no caso da MP 844. A cada vez que 
conseguirmos isso, estará valendo a luta que estamos travando aqui. A 
cada vez que conseguirmos impedir uma destruição, estaremos 
conquistando um benefício para a nossa população. 

Tenho certeza de que este País não será destruído por vocês. 

 

DISCURSO NA ÍNTEGRA ENCAMINHADO PELO SR. DEPUTADO 
JORGE SOLLA. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito distante do que se pode 
esperar de campanhas democráticas e republicanas, neste ano de 
2018 tivemos um pleito insano, uma eleição marcada por falsos 
dilemas morais: pelo tal kit gay que nunca existiu, por insinuações 
criminosas contra os candidatos Fernando Haddad e Manuela d'Ávila e 
por um número incontável de absurdos. E, quanto mais a campanha 
avançava, mais claro ficava que não havia espaço para o diálogo, era 
impossível apresentar e discutir propostas. Havia um clima de terra 
arrasada no ar, e é importante dizer que essa atmosfera de opinião foi 
criminosamente construída para fragilizar a política como instituição, 
para criminalizar os políticos enquanto atores dessa instituição e para 
deixar o caminho totalmente livre para a chegada do aventureiro 
fascista ao poder. 
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Pois o que vemos agora é o resultado dessa tragédia, com Paulo 
Guedes, o "Posto Ipiranga" de Bolsonaro, enfim apresentando a 
agenda de trabalho a cumprir, uma agenda que, por sinal, os 
brasileiros nunca aprovariam numa eleição normal e justa. 

Somente agora fica claro para a população que, a partir de 2019, a 
única prioridade do Governo de Bolsonaro será cortar os direitos dos 
cidadãos e destruir o que ainda resta do Estado de bem-estar social 
construído graças à Constituição Cidadã, de 1988, essa mesmo que 
acaba de completar 30 anos. 

Somente agora vai ficando claro para a população que os novos donos 
do poder pretendem quebrar a Previdência Social, obrigando o 
trabalhador a se manter na ativa até morrer, sem nunca se aposentar. 

Somente agora também é que somos informados de que o Ministério 
do Trabalho, um órgão que já completa mais de 80 anos e que foi 
criado por Getúlio Vargas para civilizar as relações entre capital e 
trabalho, será extinto. Pergunto a vocês: se no futuro Governo não há 
espaço para o Ministério do Trabalho, haverá para as necessidades e 
os direitos do trabalhador? Eu tenho certeza de que não! E como é 
possível aceitar que o Ministério do Trabalho, que sobreviveu à 
ditadura, caia agora diante de um Presidente eleito no quase nada que 
ainda nos resta de uma democracia? E que lambança, que molecagem 
é essa com o Ministério do Meio Ambiente? Tira Ministério, põe 
Ministério! É piada isso? 

E a moral de Moro, o político que nunca foi juiz, onde foi parar? 

Não posso terminar a minha fala sem erguer a minha voz contra o 
esculacho que o novo Governo está estimulando contra os nossos 
professores ou a ameaça clara de criminalização, de extermínio dos 
movimentos sociais. 

E aqui, mais uma vez, retomando o início da minha fala, lembro que é 
somente assim, estimulando a violência, promovendo a gritaria e 
interrompendo as vias para o diálogo, que esse Governo pretende se 
criar. Foi assim na campanha, e eles pretendem que seja assim 
também no Governo. No entanto, mal sabem eles que não há a menor 
possibilidade de permitirmos que, enquanto Bolsonaro passeia por aí 
em 12 carros blindados, Paulo Guedes e os seus filhos estejam unidos 
em torno dos interesses que representam para acabar com o Brasil. 

Digo isso porque acredito piamente em que o Brasil é maior do que 
essa eleição que acaba de nos abater, é maior também do que a corja 
que tem interesse em destruí-lo. Não há como matar o que não pode 
morrer. Estejamos fortes, estejamos juntos. Tenho certeza de que os 
próximos anos não serão fáceis, mas sei também que essa luta vale as 
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nossas vidas.  
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Defesa da preservação dos direitos de aposentados e pensionistas. 

 

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PP - SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.Parlamentares, quero 
dizer que as questões previdenciárias têm um dado comprometedor em 
relação às pensões de não respeitar as nossas viúvas, as nossas 
pensionistas, justamente no momento em que certamente mais 
precisam de seu benefício, que consome, sem dúvida nenhuma, quase 
toda a sua renda em farmácias, em medicamentos. 

Portanto, temos que preservar o direito das pensionistas, como temos 
que garantir a idade limite de aposentadoria aos 65 anos para o 
homem e 60 anos para a mulher na área urbana e 60 anos para o 
homem e 55 anos para a mulher na área rural, em quem, sem dúvida 
nenhuma, o couro está muito mais judiado, muito mais carcomido. 

Portanto, pressão naqueles que querem acabar com o direito 
previdenciário. Pressão! 
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Disputa político-ideológica promovida pelo futuro Presidente da República, 

Jair Bolsonaro, em relação ao Programa Mais Médicos. Críticas ao futuro 
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Ministro das Relações Exteriores. Posicionamento do orador contrário à 

reforma previdenciária e à privatização de setores estratégicos nacionais. 

Defesa de rejeição do projeto de lei sobre a criação da chamada Escola sem 

Partido.  

 

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o futuro Ministro da 
Saúde já começou a dar declarações que não apresentam solução 
nenhuma para os problemas da saúde no Brasil. Ele continua 
apostando, como todo esse Governo eleito de Bolsonaro, em fazer a 
disputa política e ideológica e veio dizer que o Programa Mais Médicos 
é um convênio entre o PT e Cuba. 

Na verdade, ele não apresenta nenhuma solução para o problema do 
atendimento à saúde das populações das periferias das grandes 
cidades, do interior da Amazônia, do interior do Brasil. Ele não 
apresenta porque esse problema vinha sendo realmente resolvido pelo 
Programa Mais Médicos, num acordo entre Brasil e Cuba, do qual 
participaram mais de 20 mil médicos cubanos. Havia, até agora, mais 
de 8 mil médicos cubanos atendendo em diversas regiões do Brasil, 
com atendimentos muito bem recebidos pelo povo brasileiro. O povo 
brasileiro acolheu os médicos cubanos e recebeu deles um 
atendimento de muita qualidade.  

O candidato Bolsonaro ataca o Programa Mais Médicos, diz que se 
trata de um programa de escravidão. Ele diz que não é permitido que 
as famílias desses médicos venham ao Brasil, quando justamente ele, 
Bolsonaro, tentou aprovar aqui no Plenário desta Casa essa proibição. 
Ele também reclama dos salários que os médicos cubanos recebem. 
Mas ele faz tudo isso simplesmente para travar uma batalha político-
ideológica e criar uma cortina de fumaça em torno da falta de solução 
para os graves problemas de saúde que temos em nosso País, e o 
problema maior é exatamente a falta de médicos nas regiões mais 
distantes e periféricas das grandes cidades. 

Fica evidente que eles querem trabalhar, e trabalhar o tempo todo em 
cima dessa disputa política.  

O Ministro das Relações Exteriores, ao ser criticado pelo nosso antigo 
Ministro Celso Amorim, que levou o Brasil a um patamar superior na 
diplomacia mundial, reage de que forma? Ameaçando Celso Amorim, 
ameaçando de investigação o Ministério das Relações Exteriores. Isso 
é mais uma ameaça. Ele está querendo retaliar Celso Amorim, 
querendo retaliar o PT. 
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Que ele venha propor qual será a política de relações exteriores do 
nosso País e como ele quer conduzir essa política. Que ele venha 
mostrar se essa política tem aderência à realidade mundial, se ela tem 
aderência aos grandes desafios que o Brasil enfrenta no cenário 
internacional, ou se é uma política meramente de submissão 
principalmente aos interesses dos Estados Unidos. 

Por que tanta disputa político-ideológica? Porque o objetivo deles é 
exatamente centralizar a economia na mão de um único Ministro, que é 
o Ministro Paulo Guedes, o chamado Posto Ipiranga, que vem fazendo 
indicações para os principais órgãos de Governo, como Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, PETROBRAS, que atendem 
exclusivamente ao mercado financeiro. Eles querem fazer uma 
programa de lesa-pátria, entregando as nossas riquezas e as nossas 
empresas às multinacionais, ao capital estrangeiro. 

O indicado para presidir a PETROBRAS fala: "Eu não quero privatizar 
a PETROBRAS, mas nós vamos vender as refinarias, nós vamos 
vender os oleodutos, nós vamos vender os navios, nós vamos vender a 
BR". Ora, se isso não é vender a PETROBRAS, eu não sei qual é o 
nome disso. Dizem: "Nós vamos fazer com que a PETROBRAS se 
concentre na extração de petróleo". Mas, ao mesmo tempo, o projeto 
deles é entregar as jazidas do pré-sal, como já vem fazendo Michel 
Temer com o projeto da cessão onerosa.  

Eles querem entregar nossas riquezas exatamente porque são um 
governo submisso aos interesses internacionais. Querem privatizar a 
Caixa e o Banco do Brasil, querem acabar com o BNDES e com todos 
os instrumentos do desenvolvimento nacional. Por quê? Porque 
realmente não acreditam na questão do desenvolvimento nacional, não 
têm interesse que isso ocorra. O desenvolvimento que eles imaginam 
para o País é baseado simplesmente na exportação de minérios e de 
produtos agrícolas. Mas o Brasil já se desenvolveu muito mais do que 
isso. É muito difícil para eles fazer com o Brasil fique nessa camisa de 
força de mero exportador de produtos semimanufaturados e produtos 
agrícolas em vez de ser um país que desenvolve tecnologia e 
capacidade industrial. 

Nós vamos combater essa política. Nós vamos combatê-la porque 
junto com ela vem a tentativa de retirada dos direitos trabalhistas - ou 
do que restou dos direitos trabalhistas, já que foram limitados, e muito, 
na tal reforma trabalhista feita pelo Governo Temer. Vão querer aprovar 
aqui a reforma da Previdência, com a extinção de direitos sociais 
importantíssimos, como o Benefício de Prestação Continuada da Lei 
Orgânica da Assistência Social - LOAS, a aposentadoria do trabalhador 
rural e tantos outros benefícios conquistados ao longo de muitos anos. 
Querem fazer tábula rasa disso, querem colocar um projeto de 
aposentadoria por capitalização, segundo o qual cada trabalhador tem 
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que fazer sua poupança, para usufruir dela quando se aposentar. Nós 
já vimos o caso do Chile. No Chile, isso ocorreu. E qual foi o resultado? 
A maioria dos trabalhadores que se aposentaram ou não tem 
aposentadoria até o fim de sua vida ou tem uma prestação muito 
pequena e, com isso, praticamente vive na miséria. Nós vamos 
combater essa política de retirada de direitos sociais, de retirada de 
direitos trabalhistas. 

Também vamos combater o cerceamento da democracia em nosso 
País. Querem agora aprovar aqui na Câmara o tal do "escola com 
mordaça". O Escola sem Partido a que eles se referem não é um 
projeto de escola sem partido, é um projeto de escola com mordaça na 
boca dos professores, para impedir que estes tenham senso crítico, 
façam debates com os jovens e estimulem o raciocínio, o pensamento 
e a diversidade ideológica e política. Os professores têm que ser 
incentivados, e não impedidos de dar aulas. Querem atemorizar e 
perseguir os professores! Esse é um projeto autoritário e 
antidemocrático. E, por isso, é repudiado por muitas pessoas, desde o 
Reitor da Universidade de São Paulo até quem não têm nenhuma 
afinidade com o PT, como a Viviane Senna, que, nesta semana, deu 
uma entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo dizendo-se contra esse 
projeto. O Escola sem Partido é um projeto de uma minoria política que 
quer impor uma ditadura nas escolas. 

Vamos lutar contra esse projeto e vamos derrotá-lo. Vamos garantir a 
democracia em nosso País.  

Não pense esse Governo que se vai instalar no dia 1º de janeiro que 
vai ter vida fácil se tentar restringir a democracia. Nós vamos lutar aqui. 
A Oposição vai lutar, vai batalhar para que esses projetos não sejam 
aprovados.  

Não podemos aceitar, em hipótese alguma, a entrega do nosso 
patrimônio nacional, a redução dos direitos sociais, a redução dos 
direitos trabalhistas. Nós precisamos, sim, de um projeto de 
desenvolvimento social e econômico compatibilizado com o 
aprofundamento da democracia.  

Há 2 anos, vimos o Trump ser eleito nos Estados Unidos, e agora foi 
derrotado em novas eleições. Não há mal que dure para sempre. 
Vamos derrotá-lo, sim, no debate, na política, no dia a dia do 
enfrentamento, solidarizando-nos com o povo brasileiro! 

Muito obrigado. 
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ZÉ GERALDO-PT -PA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Votação pelo PT de matérias de interesse da população brasileira. 

Contrariedade à realização da reforma previdenciária e à privatização da 

empresa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS.  

 

 O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quero dizer, mais uma vez, que nós da bancada do 
Partido dos Trabalhadores vamos continuar neste plenário fazendo o 
debate dos temas que interessam ao povo brasileiro, das leis que nós 
precisamos votar para melhorar a vida do povo brasileiro. Mas para 
aquelas que forem para piorar a vida do povo brasileiro, como a 
reforma da Previdência, nós estaremos vigilantes, em qualquer 
semana, em qualquer mês, durante o ano, como nós fizemos na gestão 
passada do Governo Temer.  

Provavelmente, o Governo Temer não terá coragem de colocar a 
reforma da Previdência para ser votada aqui, porque ele sabe que não 
passa. E há uma pressão dos mercados. O Governo do Bolsonaro - a 
coordenação da economia, o Paulo Guedes, o superministro - vai 
implementar a cartilha dos mercados. E quem são os mercados, Sr. 
Presidente? São os ricos. Mas não aqueles que pensam que são ricos 
aqui no Brasil. Não. São os ricos que estão mandando na maioria dos 
países. Eles querem exatamente governos fracos, governos que rezam 
a cartilha deles, para sugar cada vez mais os países, no caso o Brasil, 
que agora vai entregar a PETROBRAS. Estão dizendo que vão 
privatizar tudo, que vão entregar tudo.  

É exatamente esse o debate que nós precisamos continuar fazendo 
com o povo brasileiro. O povo brasileiro não teve um candidato a 
Presidente da República que teve a coragem de ir para os debates, 
para debater com Haddad, com o candidato do PT, que é a favor de 
fazer com que a PETROBRAS seja do povo brasileiro, até porque ela 
foi construída com os impostos pagos pelo povo brasileiro. 

O pré-sal foi descoberto exatamente no Governo do Presidente Lula, 
sem nenhum engenheiro de outro país. E hoje a PETROBRAS é a 
maior produtora de petróleo da América do Sul. Sobre o pré-sal, aqui 
votamos o regime de partilha, para que todos os Municípios brasileiros 
pudessem receber 25% da renda do Governo e destinar para a saúde, 
e 75% para a educação... 
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CARLOS ZARATTINI-PT -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Consequências da decisão do Presidente eleito Jair Bolsonaro de afastamento 

de médicos cubanos do Programa Mais Médicos sobre as populações menos 

favorecidas. Omissão do Presidente eleito sobre o elevado índice de 

desemprego reinante no País. Posicionamento do orador contrário à reforma 

previdenciária, à privatização de empresas estatais e de bancos oficiais. 

Inexistência de irregularidades nas operações realizadas pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES nos últimos anos. 

Contrariedade à aprovação da proposta de criação da chamada Escola sem 

Partido. Repúdio à declaração de Líder do PSL, a respeito do método adotado 

para aprovação de matérias de interesse do futuro Governo. Expectativa quanto 

ao combate à criminalidade reinante no País pelo futuro Ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sérgio Moro.  

 

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, todos os 
que estão nos assistindo agora, nós queríamos falar um pouco sobre 
essa situação que está vivendo o Brasil. 

O Governo Bolsonaro nem se iniciou e já está prejudicando o povo 
brasileiro ao fazer com que fosse rompido o Programa Mais Médicos, 
levando centenas, milhares de localidades, Municípios e periferias a 
ficarem sem atendimento médico. Isso é um verdadeiro absurdo! 
Durante a campanha, Bolsonaro ameaçou os médicos cubanos de 
mandá-los de volta com uma canetada. Com isso, deixou a população 
brasileira à sua própria sorte. 

Conforme dados do IBGE, houve um aumento de 2 milhões de 
pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Cerca de 55 milhões de 
brasileiros e brasileiras, ou seja, 26,5% da população, têm uma renda 
mensal menor que 406 reais. E a causa principal dessa situação é 
exatamente a situação de desemprego por que passa o povo brasileiro. 
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A pequena melhora no índice de desemprego dá-se exatamente em 
função de empregos precários, empregos sem registro, empregos não 
formais, que não dão nenhuma garantia efetiva de renda às pessoas 
que o conseguem para sobreviver. 

Esse novo Governo até agora não apresentou uma única proposta. 
Aliás, não fala uma única frase sobre a questão do emprego, não toca 
nesse assunto. Do que eles falam? Falam de reforma da Previdência 
para atender a tal mercado. Falam de uma reforma em que se propõe 
introduzir o sistema de capitalização, que, obviamente, vai excluir 
milhões de brasileiros desse sistema, porque uma população com tal 
nível de pobreza não consegue poupar absolutamente nada para fazer 
a sua própria previdência. Falam de uma proposta em que se propõe 
retirar direitos dos trabalhadores rurais, dos professores, das 
professoras, enfim, de todos aqueles que hoje têm uma condição de 
aposentadoria. Falam de uma proposta que, sabemos, vai retardar a 
aposentadoria e reduzir o valor dela para a maioria dos que vão se 
aposentar. 

Eles falam também de uma reforma trabalhista em que se propõe 
acabar com os direitos, deixar ao trabalhador apenas o seu salário: a 
carteira verde-amarela, na qual o trabalhador brasileiro vai ter a 
anotação do seu salário. E, sabe Deus, que direitos vão sobrar para 
que ele possa ter uma qualidade de emprego. Ou seja, na prática, é 
legalizar o trabalho que hoje é feito sem registro em carteira. Essa 
forma de trabalho teria uma nova legislação, que seria a carteira verde-
amarela. 

A terceira coisa que eles não cansam de falar é sobre privatizações, a 
entrega das nossas empresas que mobilizam o desenvolvimento 
nacional: a ELETROBRAS, a PETROBRAS. E já falam em privatizar o 
Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. E 
dizem: "Vamos abrir a caixa-preta do BNDES". 

Ora, o BNDES já foi investigado aqui, nesses últimos anos, por duas 
CPIs, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Até agora não 
encontraram um único indício de qualquer irregularidade na atuação 
desse banco. Aliás, quero registrar a resposta do ex-Presidente do 
BNDES, Luciano Coutinho, no jornal O Estado de S.Paulo, às 
acusações de caixa-preta. Leiam essas respostas publicadas no último 
sábado, que são muito esclarecedoras de como funcionava o BNDES. 

Mas tudo bem, façam a perseguição. Querem perseguir os funcionários 
do BNDES, querem perseguir os professores que dão as suas aulas, 
aprovando aqui o que eles chamam de Escola sem Partido, mas que 
na verdade é a Lei da Mordaça, que busca impedir a liberdade de 
cátedra neste País, que busca confrontar o direito de os professores 
darem as suas aulas e debaterem com seus alunos. Evidentemente, tal 



 

325 
 

tipo de programa só encontra respaldo na repressão. 

E vem aqui um Líder do PSL exatamente ameaçar os políticos de 
repressão, dizer que esta Casa será pressionada. Será pressionada 
como? Será pressionada como o ex-Juiz Sergio Moro afirma ao dizer 
que vai restabelecer a força-tarefa para perseguir políticos? Esta é a 
proposta que eles têm: exercer o poder de repressão do Estado para 
que haja pressão política e suas medidas absurdas sejam aprovadas 
por esta Casa. 

O Portal G1 fez uma pesquisa sobre a opinião dos novos Deputados e 
dos velhos Deputados reeleitos. A opinião dos novos e dos velhos 
Deputados não é a das propostas que estão colocadas nesse chamado 
"Programa de Governo de Bolsonaro"; é muito diferente. Aqui, nós 
vamos ter, sim, um ambiente de debate político. Não venham aqui 
perseguir e pressionar Deputados para que votem sob pressão. Vamos 
fazer o debate político de cada uma dessas medidas e das suas 
implicações para o povo brasileiro e para o futuro da Nação. 

Nós vamos combater essa proposta de entrega das nossas empresas, 
de entrega do nosso patrimônio do pré-sal, como eles querem fazer, 
inclusive sem votar aqui a lei da cessão, para que seja feita unicamente 
através de licitação, sem partilhar recursos com os Governadores e 
Prefeitos. Nós vamos combater a entrega do nosso patrimônio mineral. 
Este Governo Temer já avançou muito o sinal da entrega de riquezas 
minerais na Amazônia, o que vai empobrecer o nosso povo, vai 
empobrecer o nosso patrimônio ambiental e ecológico, porque vão 
transformar a Amazônia num queijo suíço. Queremos nos aliar a todos 
os ambientalistas e nos mobilizar contra essa exploração da Amazônia, 
que, aliás, passa também pela extinção das reservas indígenas ou da 
modificação do seu estatuto, para que ali entre a mineração sem limites 
e se leve a nossa riqueza sem qualquer dó, sem qualquer piedade. 

Nós vamos continuar enfrentando aquilo que há de errado. Nós 
sabemos que o Governo que vem aí é mal-intencionado, é um governo 
que vai se escudar no discurso anticorrupção, que vai se escudar no 
discurso contra a criminalidade. Nós esperamos que o Sr. Sergio Moro, 
de fato, combata a criminalidade, porque o que vemos de criminalidade 
neste País é muita coisa. Queremos ver se vai ter a disposição efetiva 
de enfrentar bandos armados que estão atuando nos Estados e nas 
cidades, levando ao temor a população. Queremos, sim, a redução da 
criminalidade em nosso País, mas queremos que essa redução seja de 
forma efetiva, e não através do arrastamento de milhares de pessoas, 
de forma indiscriminada, para as cadeias, aumentando ainda mais a 
população carcerária. 

Essa é a nossa disposição, Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro. 
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Muito obrigado. 
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Sumário 

Imediata realização de ampla reforma previdenciária.  

 

 O SR. BETO MANSUR (MDB - SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, nós 
estamos logicamente acompanhando a formação do Governo do 
próximo Presidente Jair Bolsonaro. Eu, particularmente, tenho a visão 
de que ele está trabalhando e montando um bom Ministério. Ele está 
trabalhando para tentar equacionar as questões, principalmente na 
área econômica. E, na montagem do seu próprio Governo, é lógico que 
tem procurado escolher pessoas altamente capacitadas para os 
diversos setores dos Ministérios. 

Mas eu tenho visto também o Presidente Bolsonaro fazer alguns 
comentários principalmente em relação àquilo que, no meu entender, é 
de mais importante para que nós possamos fazer as modificações de 
que o Brasil precisa, a reforma da Previdência. Eu o ouvi dizer que nós 
não podemos matar os velhinhos, que nós precisamos fazer uma 
reforma previdenciária em pedaços. 

Eu quero discordar disso totalmente, pois acho que não vamos ter 
condições de votar a reforma da Previdência ainda neste mês de 
dezembro. Eu pensei que a votaríamos depois da eleição, coisa que 
politicamente não foi possível. Mas nós queremos votá-la, sim. Eu acho 
até que a própria equipe econômica do Presidente Bolsonaro quer 
votar a reforma da Previdência, porque ela é extremamente necessária. 

Quero dizer a V.Exas. que nós vamos, sim, matar os velhinhos se não 
fizermos a reforma da Previdência. Digo isso porque não vamos ter 
dinheiro nos próximos anos para atender àqueles que precisam, 
principalmente quem está no Regime Geral de Previdência Social do 
INSS. 

Eu quero informar a todos e a todas que a Previdência, que paga o 
INSS e o serviço público federal, teve um déficit, só no ano passado, 
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de 268 bilhões de reais. E esse déficit vem crescendo. 

Só no Regime Geral de Previdência, que engloba aqueles que 
trabalham na área urbana, na área rural e os 30 milhões de 
aposentados e pensionistas, o déficit foi de quase 182 bilhões de reais. 
No serviço público, o déficit foi de 86 bilhões de reais. Ocorre que no 
Regime Geral nós temos cerca de 30 milhões de aposentados e 
pensionistas, enquanto no regime público só do setor federal temos 
cerca de 1 milhão e 100 mil servidores. 

Há uma diferença, uma disparidade enorme, e uma distribuição de 
renda totalmente desigual. Se pegarmos a média do que um 
aposentado e pensionista recebe do INSS, vamos ver que ele recebe 
em torno de 1.200 reais. Se nós pegarmos a média do que recebe um 
servidor público federal, sem contar os dos Estados e Municípios, 
porque não estão nessa conta, a média do que ele recebe gira em 
torno de 7.600 reais. Se pegarmos um da "ilha da fantasia" brasileira, 
que é o Legislativo, a média da aposentadoria gira em torno de 28.500 
reais. Essas disparidades são enormes. 

Eu acredito que o próximo Ministro da Economia, Paulo Guedes, que 
deverá ser um "superministro" da Economia, não vai se furtar de fazer 
a reforma da Previdência. E vejam que a reforma da Previdência que o 
Presidente Michel Temer colocou para discussão no plenário é a 
reforma certa. Não me cabe aqui ficar discutindo se ela deve ser 
fatiada ou não. O que eu entendo é que nós precisamos de uma única 
reforma. Não vamos conseguir, no próximo Congresso Nacional, ou 
seja, a Câmara e o Senado renovados, votar uma reforma 
previdenciária se ela for totalmente fatiada. 

Nós estaremos, sim, acabando com a vida dos velhinhos se não 
votarmos rapidamente uma reforma previdenciária da maneira como o 
próprio Presidente da República, Michel Temer, enviou para esta Casa, 
da maneira como foi discutida amplamente na Comissão constituída 
para debater a reforma da Previdência Social. Essa reforma acaba com 
os privilégios e, de alguma maneira, resolve o problema gravíssimo do 
déficit que existe no sistema previdenciário brasileiro. Esses 286 
bilhões de reais de déficit que o Governo tem que bancar, através dos 
impostos da sociedade brasileira, deixam de ser colocados na 
educação, na saúde, na infraestrutura. 

Eu quero que o Governo Bolsonaro dê certo, senão a "petezada" volta 
daqui a 4 anos. Eu quero que o Governo Bolsonaro dê certo. Mas, para 
que ele dê certo, é preciso que haja uma ampla reforma da 
Previdência, rápida e única. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Repúdio à atribuição aos servidores públicos, pelo Presidente Michel Temer, 

da responsabilidade pelo déficit da Previdência Social.  

 

 O SR. ERON BEZERRA (PCdoB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores trabalhadores, ontem, 
tarde da noite, eu assisti a uma entrevista do Sr. Presidente da 
República Michel Temer. Fiquei entre assustado e aterrorizado, porque 
o Presidente simplesmente distorcia grosseiramente os fatos da 
Previdência Social do Brasil, ao dizer que a proposta dele era acabar 
com privilégios na medida em que os servidores públicos ganhavam ou 
recebiam aposentadoria maior do que a do pessoal do INSS. E dizia 
ele: "Enquanto o trabalhador do INSS recebe uma aposentadoria de 
5.500 reais, o servidor público pode se aposentar até com 33 mil reais". 

Ora, não disse o Sr. Presidente que os servidores públicos - é o meu 
caso, porque sou professor de carreira em uma universidade pública 
federal - pagam à Previdência pelo valor integral que recebem, ao 
passo que, na Previdência do INSS, o chamado Regime Geral, paga-
se apenas pelo teto de 10 salários mínimos. Essa é a razão pela qual 
você ganha uma aposentadoria maior se é servidor público e menor se 
não é servidor público. Não é nenhum privilégio, é simplesmente o 
princípio contributivo. Recebe-se pelo que se paga. Na medida em que 
o servidor público recebe um salário maior, ele paga por uma 
Previdência maior. 

Não bastasse essa aberração cometida pelo Presidente, ele ainda 
distorce grosseiramente os fatos, repito, ao apresentar dados irreais, 
ao tentar passar a ideia de um rombo na Previdência que não existe. O 
próprio Governo tem contas completamente diferentes. O Governo fala 
em 68 bilhões, e a ANFIP da Receita Federal do Brasil fala em pouco 
mais de 30 bilhões. De onde vem essa confusão? De projeções 
grosseiramente manipuladas, porque o Governo insinua que todo 
mundo vai se aposentar, o que não é verdade. Nem todos os 
servidores vão se aposentar no ano que vem. Essa projeção de 
débitos, por exemplo, é calculada baseando-se na ideia de que todo 
mundo se aposentadoria. 
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É lamentável que um Presidente da República distorça grosseiramente 
os fatos da Previdência para tentar imputar aos servidores públicos os 
problemas da Previdência Social. É grosseiramente mentiroso! O Brasil 
não tem problema por causa da Previdência. O Brasil tem problema 
porque gasta a metade do seu orçamento com pagamento de juros de 
banqueiro, com pagamento de contas de especulador, com pagamento 
de dinheiro para agiota. É por essa razão que o País tem dificuldade de 
caixa; não é por Previdência, não é por pagar a servidor, não é pela 
aposentadoria nem pública nem privada. 

Não é esse o problema do Brasil. O problema do Brasil, repito, é gastar 
metade do seu orçamento, da ordem de 3,5 trilhões de reais, pagando 
juros de banqueiro. 

Sr. Presidente, eu gostaria que a este pronunciamento fosse dada 
ampla divulgação nos meios de comunicação da Casa. 
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Sumário 

Congratulações à Oposição pelo arquivamento da proposta de criação da 

Escola sem Partido, e pela rejeição da medida provisória sobre a privatização 

do sistema de saneamento básico. Posicionamento dos partidos oposicionistas 

contrário à reforma previdenciária.  

 

 O SR. JORGE SOLLA (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu queria parabenizar a Oposição, que hoje teve uma 
grande vitória, ao derrotar o projeto da escola com censura, da escola 
com mordaça. Tivemos poucas vitórias este ano aqui na Câmara, mas 
eu queria destacar a participação das nossas colegas Deputadas da 
bancada feminina, que tiveram uma luta muito árdua e conseguiram 
derrotar esse projeto. 

Quero destacar também o fato de nós não termos permitido a 
destruição da Previdência Social durante o Governo Temer, não termos 
permitido a privatização dos sistemas de água e esgoto - a medida 
provisória foi derrotada neste plenário, não foi aprovada -, e termos 
conseguido resistir à destruição de direitos e preparar a resistência 
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para o próximo Governo, que já vem aí dizendo que vai fazer pior do 
que o Governo Temer, vai destruir ainda mais o patrimônio público, 
porque quer privatizar tudo, quer liquidar o patrimônio da população 
brasileira, quer destruir ainda mais os direitos dos trabalhadores. Nós 
vamos estar aqui na trincheira de luta. Não vamos deixar destruir a 
Previdência Social no próximo Governo, como não deixamos destruí-la 
no Governo Temer, Deputada Alice. Não vamos deixar, no próximo 
Governo, aprovarem a censura no ensino deste País, como não 
deixamos, não permitimos nesta legislatura. Estaremos aqui na defesa 
dos direitos dos trabalhadores. Estaremos aqui fazendo a política de 
redução de danos. 

Essa turma do laranjal não vai prosperar! Essa turma que, quando 
Deputado, usava o dinheiro dos seus assessores para se locupletar, 
para ganhar patrimônio e comprar casa milionária no Rio de Janeiro 
não vai prosperar! Já estão sendo desmascarados mesmo antes da 
posse! 

O povo brasileiro vai impedir a destruição dos direitos que... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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ARNALDO FARIA DE SÁ-PP -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Posicionamento contrário à extinção do Ministério do Trabalho. Contrariedade 

à realização de reforma previdenciária nos moldes do modelo chileno.  

 

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

revisão do orador.) - Sr. Presidente, posso fazer uma comunicação? 
Recebi no meu escritório, no último final de semana, um grande 
número de auditores fiscais do trabalho, preocupados com aquilo que 
acontecerá com a fragmentação do Ministério do Trabalho, com sua 
extinção, pois parte ficará no Ministério da Justiça, parte na Secretaria, 
que será criada no âmbito do Ministério da Economia, parte não sei 
onde vai ficar. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço está 
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totalmente inseguro. Grande parte da auditoria fiscal do trabalho 
espera que se encontre uma solução o mais rápido possível. Nós já 
cobramos isso do futuro Governo.  

Espero que o Ministro Onyx Lorenzoni dê uma resposta rápida, eficaz e 
eficiente, porque o País, pensando nos trabalhadores, não pode ficar 
sem o Ministério do Trabalho ou equivalente, que ofereça aos 
trabalhadores o mínimo de garantia para a sua condição de trabalho. 

Já acabaram com a CLT; a reforma trabalhista, agora, está 
aprofundada com a extinção do Ministério do Trabalho. Aliás, quem for 
Relator da reforma trabalhista é agora designado o coordenador da 
reforma previdenciária. Sabemos que efetivamente os exemplos de 
uma previdência como aquela, que é modelo para essa proposta do 
Chile, já foi praticamente, totalmente descartada. O povo chileno hoje 
não tem a mínima condição e, sem dúvida nenhuma, não adianta fazer 
prensa neles, não. É preciso fazer cobrança, porque sem dúvida 
nenhuma o trabalhador brasileiro merece respeito - aquele que trabalha 
sem ser registrado, aquele que não tem Fundo de Garantia recolhido. 
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 O SR. ALFREDO KAEFER (Bloco/PP - PR. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, saúdo o meu povo do Estado do 
Paraná, que me concedeu três mandatos de Deputado Federal, que 
concluo em breve, mas que honrei com muito trabalho. 
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Venho a esta tribuna pela última vez no meu mandato. Foram 300 
vezes neste plenário, posso dizer que pode não ter sido o suficiente. 
Não fui o Deputado do discurso fácil, não fui do proselitismo, não fui da 
demagogia. Dediquei minhas energias, meu trabalho sempre em prol 
da população, por um país mais próspero, por mais empregos e por 
mais renda. Dediquei minhas energias em prol do setor produtivo, pelo 
agronegócio, pelas empresas comerciais, industriais e de serviços, 
enfim, por tudo aquilo que efetivamente impulsiona o desenvolvimento 
e o progresso. 

Lutei muito por justiça social, que considero um dos maiores problemas 
do País. A par deles estão o problema econômico, a falta de 
produtividade e o desequilíbrio fiscal que sempre temos nas nossas 
contas. Mas eu lutei por justiça social de uma forma diferente. Minha 
luta contra a desigualdade foi no viés propositivo, por aquilo que dá 
resultado de fato, ao lutarmos por mais empregos e renda, o que é 
realmente o maior propósito de luta por maior igualdade social. 

Dediquei grande parte do mandato aos temas econômicos: finanças, 
tributação. Pela Comissão de Finanças e Tributação, da qual fui titular 
por 12 anos consecutivos de meu mandato, passaram os temas mais 
importantes da República. 

Minha atuação, nesses anos todos, foi não só de assiduidade e 
quantidade, como também expressiva em qualidade, atuante que fui 
em dezenas e dezenas de Comissões Especiais. No Congresso, nas 
medidas provisórias, centenas de emendas se tornaram leis, e muitas 
com o trabalho incessante que eu promovi.  

Faço aqui um balanço físico, qualitativo, quantitativo do meu trabalho. 
Como eu disse, estive 300 vezes na tribuna, participei de 790 votações 
em Plenário, de 1.232 sessões plenárias, de 1.284 reuniões de 
Comissões Temáticas da Câmara, de 521 medidas provisórias, em 
média uma em cada 40 MPs por ano, tendo elaborado 631 emendas.  

Participei pessoalmente de 38 Comissões, sendo membro de 
Comissões Temáticas e de Comissões Especiais que analisaram 
medidas provisórias, fora as demais Comissões Provisórias da qual 
participei nesses 12 anos. Destaco aqui a nossa Relatoria, Sr. 
Presidente, da Medida Provisória nº 608, de 2013, situação em que nós 
ajustamos o setor bancário no Acordo da Basileia. Naquele ano, se não 
houvera essa medida provisória importante, a redução da quantidade 
de crédito neste País representaria em torno de 1% do Produto Interno 
Bruto. Mais recentemente, nós fomos o Relator da Medida Provisória nº 
843, de 2018, marco regulatório do setor automotivo nacional, que dá 
um gap, que dá um avanço em pesquisa, desenvolvimento e 
tecnologia, para que nós tenhamos automóveis mais seguros, mais 
econômicos e que produzam menos poluentes. Isso vai levar o Brasil, 
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no setor automotivo, à esfera mundial. 

Protocolamos 42 proposições, relatamos 47 projetos de lei, e quero 
lembrar que levamos nesses 12 anos muitos recursos para o nosso 
Estado. Só nesta legislatura, nós levamos 300 milhões de reais para os 
nossos Municípios. 

Eu quero falar um pouco também sobre temas em que eu me envolvi, 
Sr. Presidente, de forma muito contundente: na reforma tributária, em 
temas econômicos e na reforma da nossa legislação trabalhista, que 
não alcançou totalmente o objetivo, mas que foi resolutiva em várias 
coisas - aliás, para mim, e para muitos Deputados ela trouxe prejuízo 
em âmbito eleitoral. Lealdade e princípios não dão votos, muitas vezes, 
eles tiram. A manifestação pela reforma trabalhista, a manifestação 
pela reforma da Previdência, que acabou não saindo, mas à qual nós 
sempre nos manifestamos favoravelmente.  

Participamos de duas votações para impedir a abertura de processo 
contra Michel Temer, do que nós não nos arrependemos, porque foi 
muito importante a transição que ocorreu após o processo 
de impeachment. Nós também estivemos aqui, neste plenário, e 
tiramos um Governo que muito prejuízo e muita crise trouxe ao nosso 
País. 

Quanto à reforma tributária, por exemplo, nós conseguimos alcançar 
agora, pelo menos, a aprovação na Câmara da PEC que trata da 
reforma tributária. A matéria ainda tem que passar pelo Senado e, 
depois, com a regulação infraconstitucional, ser prática. 

Eu diria que é um dos grandes desafios que o próximo Governo tem: a 
implantação da reforma tributária, para que tenhamos efetivamente 
uma carga tributária menor, uma burocracia menor, para reduzir esse 
cipoal tributário e fazer uma divisão mais justa e mais equitativa entre 
as três esferas: Municípios, Estados e União. 

A reforma da Previdência é imprescindível, para que tenhamos um 
ajuste e um equilíbrio fiscal, porque, senão, não sairemos da crise, a 
inflação voltará e o País não irá crescer. Mas há quem esteja contra 
isso. Normalmente, os Governadores e os nossos burocratas não 
querem mexer em tributação, o que, aliás, é um dos entraves que 
existe em nosso País. 

Eu sempre defendi as empresas, sejam elas grandes, médias ou 
pequenas, que têm por trás empresários e empreendedores, que, 
enxovalhadas pela burocracia, estão atoladas, muitas vezes, em 
dívidas tributárias que os nossos governantes acabam não entendendo 
e não compreendendo. 
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Eu quero fazer registro também de uma situação minha pessoal, Sr. 
Presidente. Posso dizer que fui o maior ladrão desta Câmara contra 
mim mesmo, não contra os outros, não contra o sistema e jamais 
contra o setor público. Entrei nesta Câmara dos Deputados em 2007, 
como um dos maiores empregadores do País e como detentor de um 
dos maiores patrimônios entre os 513 Deputados. Faço questão de 
registrar isto: saio daqui com um patrimônio muito pequeno, muito 
razoável, fruto de um erro da Justiça, que acabou decretando a falência 
do nosso grupo de empresas e levou todo o nosso patrimônio à deriva. 
Com certeza, terei a oportunidade de reconstruí-lo agora, com o 
término do meu mandato, uma vez que poderei dedicar-me mais à 
atividade econômica e empresarial. 

Quero deixar aqui ao novo Governo a minha saudação, registrando a 
importância das reformas que ele tem que fazer. Tem que ter coragem 
de fazer as reformas estruturantes de que o País precisa. Eu ousaria 
dizer que uma reforma da Constituição precisa ser levada em conta. 
Não é possível conviver com a nossa Constituição, que à época, 
quando foi feita, tinha a sua valia, mas hoje é paternalista e está fora 
do contexto da realidade mundial. 

Eu citaria alguns princípios importantes de reforma, por exemplo as 
reformas que o Governo tem que fazer na área da educação. Tem que 
dar mais importância à educação básica e à educação fundamental e 
ter menos gastos com o ensino superior, que consome mais da metade 
do orçamento do Ministério de Educação. 

Na saúde, tem que fazer uma mudança no SUS. Jamais a nossa 
República vai dar conta de atender a todos os cidadãos brasileiros com 
aquilo que está no texto constitucional, em que está expresso que a 
saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado. Só com uma 
reforma constitucional nós conseguiremos fazer isso. 

Teremos que fazer, além das reformas tributária e previdenciária que 
eu citei, reformas importantes numa outra esfera, no Poder Judiciário. 
Não é possível ter Justiça de tudo que é tipo! 

O cidadão brasileiro quer ir à Justiça, quer ir ao fórum para resolver as 
suas demandas. Nós temos Justiça de primeira instância federal e de 
primeira instância estadual; temos grau recursal nas duas delas. 
Temos Justiça Trabalhista, temos Justiça Eleitoral e, em todas as 
instâncias, temos também esses graus recursais. É preciso ter Justiça 
no Brasil. 

É preciso também, dentro do Judiciário, fazer com que o Ministério 
Público volte à sua função tradicional, que é ser fiscal da lei. Hoje, ele 
não faz isso e deixa muita insegurança jurídica para o nosso setor. 
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É preciso discutir, em médio ou até, quem sabe, em curto prazo, o 
nosso sistema. Por que nós temos que ter um sistema presidencialista, 
extremamente concentrado? Nós vimos, nesta gestão do Presidente 
Michel Temer, que praticou, de certa forma, um semiparlamentarismo, 
com uma junção, com uma interligação, com uma conexão muito forte 
com o Parlamento, e aí toda a máquina pública funciona melhor. 

Eu sou da opinião de que nós temos que rever o nosso sistema 
presidencialista e dar mais poder ao Parlamento e, quem sabe, 
implantar pelo menos um semiparlamentarismo. Se não funciona o 
Executivo adequadamente, trocam-se as pessoas e buscam-se outras, 
como se faz nas empresas do setor privado: não funcionou bem, troca-
se, e vai em frente. É preciso discutir isso. 

É preciso discutir também, Sr. Presidente, o pacto e o modelo 
federativos. Nós não podemos conviver com um Estado desse 
tamanho. E quando eu falo em Estado engessado, gigantesco, não é 
só na União, é também nos Estados e nos Municípios. Existem 
dezenas e dezenas de Municípios no nosso País que não têm renda 
própria nem sequer para pagar a sua estrutura administrativa, a sua 
Câmara de Vereadores e os seus Secretários. Existem Municípios no 
Brasil com 2 mil habitantes e menos de mil eleitores. Isso precisa ser 
revisado, isso precisa ser revisto. 

Desejo, enfim, sucesso ao Governo que chega no dia 1º de janeiro e 
que ele faça as reformas adequadas e necessárias que o País precisa 
num modelo mais liberal. Mas que ele não seja açodado, que não faça 
nada de atropelo, porque a história da humanidade nos mostra que as 
mudanças, por mais importantes que sejam, têm que ser feitas de 
forma cadenciada, e não atropelada, porque, ao final, aqueles objetivos 
que nós buscamos alcançar acabam não acontecendo pela pressa e 
pelo açodamento com que se queira fazer as respectivas mudanças. 

Quero aproveitar também, neste meu final de mandato, para agradecer 
às pessoas com quem eu convivi aqui, dezenas de Parlamentares, os 
512 Deputados, fora a minha pessoa, com quem eu tive uma interação 
e debates importantes. Como disse Roberto Campos em seu livro, 
muitas vezes, nós e a Oposição divergimos, remamos em barcos 
diferentes, mas sempre no mesmo rumo. 

Quero aproveitar também para pedir desculpas se, nesse período todo, 
eu ofendi alguns dos Deputados no afã de querer defender os meus 
princípios e as minhas ideias. Quero, por fim, também agradecer à 
minha família, que me deu forças para ter este mandato. São jovens 
hoje, na faixa dos 20 anos, que pouco tempo viveram com seu pai, 
porque o pai não teve, muitas vezes, a oportunidade de acompanhar a 
adolescência dos filhos devido a viagens na atividade parlamentar. 
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Agradeço ao Deus poderoso, que me deu forças e saúde para que eu 
pudesse cumprir, com toda a garra, disposição e determinação o meu 
trabalho e a minha atividade parlamentar. 

Finalizo dizendo que saio daqui com a consciência muito tranquila de 
que honrei o mandato de Deputado Federal, por três vezes, horando os 
votos dos nossos eleitores. E termino com a frase de São Paulo 
Apóstolo: "Combati o bom combate, cumpri a missão, mantive a fé". 

Muito obrigado. 
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 O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT - MG. Sem revisão do orador.) 
- Sra. Presidente, inicialmente quero dizer que tenho a honra de falar 
neste momento sob a Presidência de V.Exa., que fez uma opção 
partidária e não se candidatou para Deputada Federal. Se estivesse se 
candidatado, com certeza, estaria aqui de volta. V.Exa. merece todo o 
meu respeito, desde sua trajetória como Vereadora de Belo Horizonte. 

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em momentos importantes 
da nossa luta de classe, V.Exa. teve o papel de nos ajudar a construir e 
a conciliar. Mesmo que em vários pontos estejamos ou estivemos em 
campos opostos do ponto de vista ideológico e de alguns valores, 
quero, de público, lamentar o fato de V.Exa. não estar aqui ano que 
vem. V.Exa. é uma Deputada que merece todo o nosso respeito e 
engrandece a política brasileira. 

Neste último pronunciamento, queria aproveitar para agradecer, mais 
uma vez, à população de Minas Gerais, especialmente aos policiais, 
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aos bombeiros militares e aos familiares pelos quase 94 mil votos a 
mim conferidos, renovando aqui meu compromisso de trabalhar com 
responsabilidade para honrar o voto de cada um. 

Gostaria de registrar a realidade de Minas Gerais. O Governo ainda 
não anunciou o pagamento do 13º salário dos servidores, continua 
pagando parcelado. Quero lamentar o fato de, em todo discurso, 
inclusive no plano federal, o equilíbrio fiscal estar sendo colocado nas 
costas e na responsabilidade dos servidores públicos, especialmente 
dos militares neste momento. 

O Governo de Minas vem anunciando a adesão ao plano de 
recuperação fiscal do Estado e aponta como ponto mais importante 
para produzir esse equilíbrio a reforma da Previdência dos servidores 
do Estado de Minas Gerais. 

Eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso de continuar fazendo 
uma luta intransigente, como fizemos quando da votação do PLP 
257/16, do PLP 343/17, da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, 
de 2016, e da proposta de reforma da Previdência do Presidente 
Temer. 

Continuaremos sendo intransigentes em nossas lutas. Ao longo dos 
últimos 20 anos, foram muitas as tentativas de retirar direitos, de 
reduzir a condição dos militares, no que diz respeito à Previdência. 
Fizemos um enfrentamento, como militantes de entidade de classe, 
neste mandato, nesta legislatura. E o faremos também na legislatura 
que vem, seja no plano federal, seja no plano estadual. 

Nós não podemos admitir isso. Eu não concordo com isso. Eu não 
aceito a premissa de que a reforma da Previdência seja a única 
condicionante para a recuperação fiscal, seja a única condicionante 
para o equilíbrio fiscal. Inclusive, Deputada Jô, quando falamos de 
recuperação fiscal nos Estados, as medidas que eles adotam para se 
recuperar têm prazo. O Estado tem que voltar a pagar. A União não 
perderá nada, mas o que se retira dos servidores é para sempre. 
Então, se aumentarem a contribuição à Previdência, será para sempre; 
se impuserem uma previdência complementar, será para sempre. A 
alteração no valor da Previdência, com a imposição do teto e da idade 
mínima, será para sempre. Essa medida é temporária para o Estado, 
mas é ad aeternum para os servidores e militares. 

Então, nós precisamos garantir essa resistência, e assim faremos. 
Faremos esse debate, entendendo que a reforma da Previdência tem 
sido colocada em bases equivocadas, enganando a população, como 
se essa fosse a única alternativa para que o Brasil voltasse a ter 
equilíbrio fiscal e voltasse a crescer. 
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A população de Minas Gerais, os militares de Minas Gerais e os 
servidores públicos podem contar com o meu trabalho, com o meu 
empenho e com a minha resistência. Nossa bancada, eu sei, está 
fortalecida agora com mais 20 companheiros policiais e bombeiros 
militares do Brasil. É uma bancada que, nesse quesito, fará uma 
resistência contra a retirada de direitos. 

Quero também dizer do nosso compromisso na próxima legislatura 
com aquilo que considero mais importante e fundamental se 
quisermos, de fato, melhorar a segurança pública no Brasil. Este 
ambiente aqui, este palco, esta tribuna foi espaço de manifestações 
quase diárias com relação à segurança pública. Na minha avaliação, 
nesses 4 anos nós fizemos praticamente nada em termos de mudar a 
segurança pública no Brasil, embora reconhecendo que a criação do 
Ministério da Segurança Pública, a aprovação do SUSP - Sistema 
Único de Segurança Pública, do Fundo Nacional de Segurança Pública 
e da Medida Provisória nº 756, de 2016, que nós aprovamos semana 
passada, foram extremamente importantes. Contudo, precisamos dotar 
todas as polícias da competência de investigação. 

Apesar de nós não termos ainda conseguido sequer aprovar a 
admissibilidade da PEC sobre ciclo completo lá na CCJ, voltaremos 
com toda força, com toda energia, entendendo que dotar todas as 
polícias da competência de investigar é necessário. Isso se impõe 
como condicionante de eficiência e eficácia para a atuação das Polícias 
do Brasil. 

Nós não podemos conviver com o índice de elucidação de crimes no 
Brasil abaixo de 8% para os crimes de homicídio e abaixo de 3% para 
os demais crimes. Nós não podemos ver os nossos vizinhos Uruguai e 
Paraguai, toda a América e Europa com índices acima de 80%, 
Deputado. E lá o que há de diferente daqui? Lá todas as polícias 
investigam. Aqui no Brasil só a Polícia Civil e a Polícia Federal - os 
delegados - investigam. Esse é o modelo errado que nós sustentamos, 
o qual precisamos enfrentar. Eu conto com todos neste plenário o ano 
que vem para enfrentarmos esse tema. 

Boas festas a todos! 

Muito obrigado. 

 
 


