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Defesa de aprovação do Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que dispõe sobre o 

trabalho temporário de empresas urbanas. 

 

O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, fico um 
pouco preocupado, mas, ao mesmo tempo, feliz. Fico preocupado 
porque continua o mesmo discurso atrasado, do retrocesso, que levara 
o Brasil ao caos em que se encontrou há pouco tempo. 

Fico feliz de ver a alegria dos meus colegas petistas que puderam 
voltar aos seus status quo, puderam voltar ao seu início, ao seu 
começo. Nos piquetes, criaram sindicatos, falaram que defendiam o 
trabalhador. Ficaram 13 anos no mandato, mas o que deram ao 
trabalhador no final? Deram milhões de desempregos. Não foram 1 
nem 2 milhões, foram mais de 15 milhões de desempregados. Este foi 
o presente que o PT, que diz que defende o trabalhador, deu em seu 
mandato. 

Deu também ao trabalhador uma inflação de dois dígitos, mais de 10%, 
comendo o dinheiro do trabalhador todo o dia, todo o mês, toda a hora. 
Se alguém enganou o trabalhador brasileiro neste País foi justamente o 
Partido dos Trabalhadores. 

Olhem só o que este Partido fez com o nosso País e com a classe 
trabalhadora. Agora se sente novamente com brilho nos olhos, com 
sangue nos olhos e diz: "Vamos agora gritar contra essa lei".  

Vamos gritar contra essa lei? A Lei da Terceirização? A Lei da 
Terceirização é ruim mesmo, é ruim para a Venezuela, é ruim para a 
Bolívia, mas a Colômbia tem, o Peru tem, a Alemanha tem, a Bulgária 
tem, a Romênia tem. Os países que ajudam a bancar muitas ONGs 
que sustentam a fala dos trabalhadores que estão aqui, que são deste 
partido, têm a terceirização. 

Vocês usam dinheiro de muitos países dentro das ONGs que vocês 
também ocupam. Aí, serve para vocês. 
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A terceirização não está diminuindo a qualidade do trabalhador. Está 
dando alternativa ao emprego de um país. Há mais de 10 milhões de 
empregados na área rural trabalhando na informalidade, porque não 
existe uma lei brasileira que consiga encaixá-los naquele perfil, 
principalmente aqueles sazonais, aqueles que trabalham por um 
período. E isso afeta também a Previdência, porque eles também não 
recolhem imposto, porque eles estão na informalidade. Trabalham 4 
meses em uma propriedade, 3 meses em outra propriedade, 2 meses 
em outra propriedade. 

O que é importante esta noite é separar o joio do trigo, é perceber que 
o que o Partido dos Trabalhadores está fazendo aqui hoje é novamente 
um grande palanque, como fez quando era Oposição, como continuou 
fazendo quando era Governo. Mas não fez a modernização de que o 
Brasil precisava. 

Nós vamos enfrentar, sim, esse palanque fajuto, barato, que vai servir, 
sim, para uma coisa, para ressuscitar vários Deputados que estavam 
encerrando suas carreiras, graças ao impeachment, que estavam 
afundando junto com a história do PT e que estão ressuscitando para 
poderem falar ao público que usaram como escada para chegarem 
aonde chegaram, mas, depois, deram uma banana a esses 
trabalhadores durante todo esse tempo. 

A única coisa que mantiveram foram alguns currais, como estão aí, 
alguns que recebem dinheiro público ou recebem dinheiro de 
trabalhadores, para se manterem fazendo piquete. Mas não melhorou a 
vida deles, não melhorou a vida deles. 

Acabaram de usar a palavra covarde contra nós que estamos votando 
a favor da terceirização. Covardes são aqueles que enganaram o 
pequeno, a minoria e tornaram sua vida muito pior quando tiveram a 
oportunidade de governar este País. 

A maior covardia é o desemprego. E eles no Governo conseguiram 
bater o recorde de desemprego da história do Brasil. Bateram o 
recorde da inflação e dos juros na nossa história recente. Faliram o 
País. E agora querem aqui apontar o dedo para quem? 

A terceirização é benéfica, é necessária. Ela é uma alternativa para 
empregar, para qualificar, acima de tudo, para incluir. É mais do que 
um projeto, é uma inclusão social no momento que o Brasil atravessa 
de crise de desemprego. 

Não continuem mentindo para a população brasileira. Eu sempre digo 
que, se fosse separar em itens, o maior problema do PT no Governo 
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pode ter sido a corrupção, que perde para a mentira. Mentiram, 
mentiram, mentiram. E agora estão do outro lado do balcão, mentindo 
para a sociedade brasileira. Mas ela já não acredita mais. Estão 
falando para eles mesmos. O máximo que estão alcançando é um 
público já convertido. Não enganam mais a sociedade brasileira, que 
acreditou neles no passado. Essa não enganam mais. A terceirização é 
uma necessidade, e eles sabem disso. 

Muitos Ministros que estavam no Governo Dilma eram a favor da 
terceirização. Mas eles não querem discutir o projeto. Não querem 
fazer palanque para tentar se salvar, em 2018, do naufrágio no qual 
afundaram em 2016. 

(Manifestação nas galerias.) 

 


