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Sumário 

Parabeniza o Relator, Deputado Laercio Oliveira, pelo relatório apresentado ao 

Substituivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que dispõe 

sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas.  

 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Como Líder. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
promovendo uma batalha do nada. Não existe, em nenhum lugar 
civilizado do planeta, esta criação absurda do nosso Tribunal Superior 
do Trabalho, tentando definir, na vida moderna, algo da época pré-
industrial. 

Sr. Relator Laercio Oliveira, parabéns pelo seu relatório. V.Exa. prestou 
mais um serviço ao Brasil, mesmo com essa nossa Oposição, que 
concorda com isso. Eles concordam com a terceirização. (Manifestação 
nas galerias: Não, não, não à terceirização!)  

Nenhum deles foi à tribuna para dizer ou negar que o Governador da 
Bahia não tenha terceirizado, com uma grande empresa especializada 
em radiologia, todo o serviço de radiologia dos hospitais públicos da 
Bahia. Isso é ou não atividade-fim? 

Estamos votando isso para corrigir um erro do Tribunal Superior do 
Trabalho. Esta é uma batalha que não retira nenhum direito dos 
trabalhadores, mas que vai permitir que as empresas brasileiras 
possam reduzir a sua incapacidade produtiva, possam voltar a 
competir, possam voltar a ter especialidades. 

Eu ouvi aqui absurdos ditos por companheiros da Oposição. Quiseram 
dizer que terceirização não especializa. Como, Deputado Simão, 
terceirização não especializa? Será que, se V.Exa. tiver uma terra de 
mil hectares e quiser plantar soja, V.Exa. vai ter que ter uma empresa 
de aviões ou um avião parado, para pulverizar a sua lavoura, vai ter 
que ter uma colheitadeira que funciona 1 mês por ano? 

Ora companheiros, V.Exas. sabem, V.Exas. não têm dúvidas de que 
este projeto é bom para o Brasil, é bom para o trabalhador, é bom para 



 
 

2 
 

o emprego. (Manifestação nas galerias: Mentira! Mentira!) 

O que V.Exas. estão querendo é ter uma oportunidade de levantar uma 
bandeira. Levantem a bandeira contra o desemprego. V.Exas. 
entregaram o Brasil com 13 milhões de desempregados. (Manifestação 
nas galerias: Não, não, não à terceirização!) 

E agora estão aqui... (Manifestação nas galerias.) 

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

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, peça para esvaziar as galerias. Já deu, não 
é? Peça para esvaziarem as galerias. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Peço para esvaziarem as 
galerias, por favor. (Manifestação nas galerias.) 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Deputado José Carlos Aleluia 
está com a palavra. 

O SR. ALEXANDRE LEITE - Muito bem, Sr. Presidente! 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Na hora em que o Deputado 
está falando, eles têm que ficar em silêncio, Deputada. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Como esvaziar as galerias, Sr. 
Presidente? 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Isso é desrespeito! Se fosse 
com V.Exa., V.Exa. não iria gostar! Ele tem direito de falar, como 
V.Exa. tem direito de criticar. 

O SR. PAULO PIMENTA - Deputado Rodrigo Maia, vamos combinar, 
então. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu estou pedindo aqui, há meia 
hora, para o pessoal ficar em silêncio. 
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O SR. PAULO PIMENTA - Vamos combinar, então. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Nós abrimos a galeria para quê? 

O SR. PAULO PIMENTA - V.Exa. dá licença de eu falar? 

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, as galerias nem estão 
abertas.  

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eles têm que respeitar o 
Deputado. Se o Deputado parou de falar, podem vaiar, podem aplaudir. 
Agora, quando o Deputado fala, vão ouvir, vão ouvir. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI - As galerias nem estão abertas, Sr. 
Presidente. Elas nem estão abertas. 

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- - Então, durante a fala, vamos ouvir. Durante a fala, não incomodem! 

A SRA. ALICE PORTUGAL - O PCdoB quer orientar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu só peço que ouçam! Depois 
que o Deputado falar, se não gostaram, podem vaiar. Não tem 
problema, ninguém tem medo de vaia. 

A SRA. ALICE PORTUGAL - O PCdoB pede a palavra para orientar. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quero dizer que encontrei um 
Deputado do PT e perguntei: "Você não vai reclamar do Governador da 
Bahia, que terceirizou atividade-fim num hospital?" 

Deputada Yeda, pergunto a V.Exa., que já foi Governadora: radiologia 
é ou não atividade-fim de um hospital público?  

Por que eles ficam contra o que fazem? Nunca vi alguém ficar contra o 
que pratica. Se você não concorda com algo, não o pratique! 

Nenhum Deputado veio à tribuna, nem mesmo aqueles da área de 
saúde, para dizer que o Governador da Bahia estava errado. Ele não 
está errado. Nesse ponto, foi uma das únicas coisas que ele fez de 
certo no Governo. 

 


