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Sumário 

Protesto contra a aprovação, pela Casa, de requerimentos de urgência para a 

votação de projetos de menor relevância. Defesa da realização da reforma 

administrativa e da reforma tributária. 

 

 O SR. LUCAS GONZALEZ (NOVO - MG. Sem revisão do orador.) - 
Presidente, criação do Dia Nacional do Físico, campanha nacional de 
incentivo à doação de cabelo, concessão do título de cidadão honorário 
ao piloto Lewis Hamilton, criação do Dia Nacional do Terço dos 
Homens - essas matérias tiveram requerimentos de urgência 
aprovados pela Câmara dos Deputados nas últimas 2 semanas. É triste 
essa realidade, porque urgente de verdade é a reforma tributária para 
reduzir a carga tributária e simplificar o processo tributário; urgente de 
verdade é a reforma administrativa, para emagrecer a máquina pública; 
urgente de verdade é a necessidade de termos segurança jurídica, já 
que ninguém aguenta mais o ativismo judicial do Supremo Tribunal 
Federal. Isso é urgente de verdade! 

Sr. Presidente, faço aqui um pedido a esta Câmara para que se 
dedique a um trabalho sério e realize a reforma administrativa e a 
reforma tributária. 

Obrigado. 
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Sumário 

Participação do orador na plenária da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Serviço Público Municipal - CONFETAM. Subscrição pelo 

orador de documento de entidades representativas de servidores públicos sobre 

demandas relativas ao fortalecimento do serviço público e à organização 

sindical da categoria. Saudação a dirigentes sindicais. Recebimento pelo orador 

de mensagem da Câmara Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, de 

moção de apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 4, de 2022, do Senado 

Federal, sobre alteração da Lei Complementar nº 173, de 2020, acerca do 

estabelecimento do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

Sarscov-2 (Covid-19), para permissão da incorporação aos vencimentos dos 

servidores públicos de benefícios associados ao tempo de serviço exercido 

entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Expectativa de aprovação 

da matéria pelos senadores. Defesa da valorização dos servidores públicos do 

País. 

 

 O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste início de semana, eu tive 
a honra e a alegria de participar da plenária nacional da direção da 
CONFETAM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Serviço Público Municipal. Em diálogo sobre a conjuntura, nós 
abordamos vários temas importantes e nos foi entregue um documento 
assinado pelas várias federações e confederações de servidores 
públicos - CONFETAM, FENASEPE, CNTE, CONDSEF, Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, PROIFES, entre 
outras. 

Nesse documento, Sr. Presidente, que assino embaixo e deixo aqui 
para que a taquigrafia incorpore ao meu pronunciamento, porque são 
demandas importantes, a primeira coisa é a luta pelo fortalecimento do 
serviço público para reconstruir e transformar o Brasil. Outro item é por 
um Estado democrático e soberano, com o fortalecimento dos serviços 
públicos. Outro item é liberdade de organização e sustentabilidade das 
entidades sindicais. Outro item é por condições dignas para o servidor 
público. 

É um documento profundo, porém muito importante. Por isso, eu 
gostaria de vê-lo incorporado ao meu pronunciamento. 

Essa luta em defesa dos servidores públicos, Sr. Presidente, tem tudo 
a ver com o que nós fizemos aqui. Graças a Deus, não foi aprovada a 
PEC 32, porque não só atingiria os serviços públicos, inclusive 
retirando a estabilidade dos servidores, como também feriria os 
princípios da administração pública, retirando do Estado a 
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responsabilidade de ser o grande porto seguro da comunidade e do 
povo brasileiro. O Estado está acima de qualquer um, como diz a 
própria Constituição brasileira, que de vez em quando tentam quebrar 
aqui. 

Quero mandar o meu abraço para toda a direção dos sindicatos, das 
federações do Estado inteiro e das confederações, na figura da 
estimada Presidente Ju, digna companheira. Aproveito para também 
saudar o Prof. Dinailton, Presidente do SINDSERV, de São Bernardo; o 
Prof. Ritchie, Presidente do SINDEMA, de Diadema; e o nosso 
companheiro João Gabriel, Presidente do SINDSEP, na Capital. 

Também quero saudar as pessoas de todos os Estados com quem tive 
a honra de me encontrar e que me falaram dos seus sonhos. Na 
oportunidade, encontrei-me com quem? Com a nossa querida 
companheira Graça Costa. Quem é Graça Costa? Ela foi Presidente da 
CONFETAM e se envolveu inteiramente nas nossas lutas em defesa 
dos servidores. Graça Costa é do Ceará e pré-candidata a Deputada 
Federal. 

Querida Graça, tomara que o povo do Estado do Ceará reconheça o 
seu trabalho e a sua história, para que você venha para cá, para lutar 
junto com a nossa gente em defesa das servidoras e dos servidores 
públicos! Vamos fortalecer esse time em defesa dos direitos dos 
trabalhadores! 

Sobre o mesmo tema, Sr. Presidente, informo que hoje, ao chegar ao 
meu gabinete, recebi mensagem da Câmara Municipal de 
Iracemápolis, assinada pelo Presidente daquela Casa, o Vereador Jean 
Carlos Ferreira, e também da Irene, a nossa querida Irene, dirigente da 
CONFETAM. Por que estou sendo procurado por eles? No caso do 
Presidente da Câmara de Vereadores de Iracemápolis, trata-se de uma 
moção de apoio; no caso da Irene, do projeto que altera a Lei 
Complementar nº 173, de 2020, que estabelece o Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Coronavírus, para permitir a incorporação aos 
vencimentos dos servidores públicos de benefícios associados ao 
tempo de serviço exercido entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro 
de 2021. Esse projeto de lei complementar, que recebeu o número 04 
no Senado, tem a autoria do importante Senador Alexandre Silveira, do 
PSD de Minas Gerais. 

Eu espero que os Senadores fiquem atentos e sensíveis à causa 
desses servidores que ficaram cuidando da população na saúde, no 
atendimento de assistência social, na psicologia. São médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de combate a 
endemias, agentes comunitários de saúde. É necessário que o Estado 
reconheça esse pleito. Nós já aprovamos aqui o piso para a 
enfermagem e para os agentes comunitários de saúde e de combate a 
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endemias. Dessa forma, o Estado valoriza os já qualificados servidoras 
e servidores públicos do nosso País nos três níveis. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Encaminhamento da votação do Projeto de Resolução nº 79, de 2021, sobre a 

concessão ao Sr. Lewis Carl Davidson Hamilton do título de cidadão honorário 

da República Federativa do Brasil. 

 

 O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Sem revisão do orador.) - 
Presidente, eu, como alguém que gosta de esportes, obviamente 
reconheço os feitos do piloto Lewis Hamilton, todas as suas vitórias na 
Fórmula 1, o quanto ele orgulha os que torcem por ele e o quanto ele 
mostra ser um profissional extremamente capaz e brilhante no que faz 
e deve ser reconhecido - é reconhecido - mundialmente. Na semana 
passada, eu critiquei e volto a criticar este projeto de resolução de 
concessão do título de cidadão honorário brasileiro a Lewis Hamilton, a 
este desportista. 

A meu ver, Presidente, nós temos inúmeras outras prioridades neste 
País, num período de inflação altíssima, em que inúmeros brasileiros 
voltam a passar fome, em que o desemprego não retorna aos 
patamares baixos que já tivemos antes, e muitos projetos que estão 
para ser votados neste Plenário há muito tempo, mas que estão 
parados. Vou dar um exemplo de alguns deles. 

Há 400 dias, a reforma tributária, a PEC 45, foi avocada aqui para o 
Plenário, mas nunca andou. Há 174 dias, está parada, na Comissão 
Especial, a PEC que extingue os recursos extraordinários para poder 
permitir, finalmente, a prisão em segunda instância no País. 

Há 258 dias, está parada a PEC do início da reforma administrativa, 
que vai começar a moralizar a administração pública no Brasil. Há 921 
dias, está parado, desde a aprovação na Comissão Especial, o novo 
marco das concessões e PPPs e, há 1.275 dias, aguarda ser colocada 
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em pauta neste plenário a PEC do fim do foro privilegiado. 

Este projeto, Presidente, deixa claro para mim que, infelizmente, nós 
não estamos tendo prioridade no Congresso Nacional para podermos 
realmente endereçar os problemas estruturais em que se encontra a 
população brasileira. Nós podemos, sim, homenagear este cidadão, 
Lewis Hamilton, que parece ter carinho pelo Brasil, mas quantas são as 
celebridades internacionais que também têm algum carinho pelo 
Brasil? 

Numa busca rápida na Internet, eu encontrei várias: Tom Brady é 
casado com uma brasileira e, no dia em que ele levantar a Bandeira do 
Brasil, depois de um touch down, vai também virar cidadão honorário 
do Brasil? Beyoncé, que já levou a Bandeira do Brasil várias vezes a 
seus shows, também merece ser cidadã honorária do Brasil? Ashton 
Kutcher, Matthew McConaughey, enfim, são muitos. São todos, aqui, 
celebridades muito boas naquilo que fazem, todos têm um carinho 
especial pelo Brasil. É esta a resposta que nós vamos passar a dar a 
todos aqueles que têm carinho pelo Brasil? 

Presidente, peço a V.Exa. só um minuto. Assim, eu economizo meu 
minuto da orientação. 

Eu fui procurado, nesta semana, porque o vídeo que eu fiz na semana 
passada contra a urgência ganhou certa repercussão, e vários me 
falaram: "Mas ele realmente agora quer vir investir no Brasil, fazer 
filantropia no Brasil". Bill Gates faz filantropia no Brasil há anos. Agora 
nós vamos conceder o título de cidadão honorário a Bill Gates? Lewis 
Hamilton quer fazer filantropia no Brasil. Bill Gates já faz filantropia há 
anos no Brasil. Nós temos MacKenzie Scott, filantropa americana que 
tem investido milhões e milhões de reais no Brasil. Ela também vai virar 
cidadã honorária brasileira por conta disso? 

Presidente, por mais que eu admire o atleta e profissional Lewis 
Hamilton, não acredito que devemos passar a conceder títulos de 
cidadão honorário a esses atletas, a essas personalidades, ainda mais 
num contexto em que eu acredito que o recurso que a sociedade 
investe neste Congresso Nacional deveria estar sendo investido em 
projetos que vão realmente mudar a vida dos brasileiros. 

Por isso, o NOVO encaminha "não". 
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DEPUTADOS DISCURSO 

 

Sumário 

Denúncia de utilização da CPI da PETROBRAS pelo Governo Jair Bolsonaro 

como estratégia para privatização da empresa. Comparação entre os preços da 

gasolina nos Governos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Tramitação 

na Casa do Projeto de Lei nº 1.583, de 2022, sobre a autorização à União da 

cessão integral do direito à sua parcela do excedente em óleo proveniente de 

contratos de partilha de produção e de acordos de individualização da produção 

em áreas não contratadas na área do pré-sal ou em áreas estratégicas. Extinção 

do SUS, da gratuidade do ensino superior e do funcionalismo público como 

consequências diretas da eventual aprovação da matéria. 

 

 O SR. ROGÉRIO CORREIA (PT - MG. Sem revisão do orador.) - 
Obrigado, Presidente. 

Essa CPI que o Presidente Jair Bolsonaro quer fazer aqui na Casa 
sobre o preço dos combustíveis é uma farsa. Aliás, Bolsonaro é um 
farsante. Nada que ele faz pode ser levado a sério. Agora é uma 
cortina de fumaça. Ele quer saber, através de uma CPI, por que os 
preços da gasolina estão altos. Não precisamos de uma CPI. Eu vou 
dar alguns dados para refrescar a memória não do Bolsonaro, mas dos 
bolsonaristas. 

Nos 8 anos em que o Presidente Lula governou, a gasolina só subiu 43 
centavos. Ela passou de um preço médio de 2 reais e 16 centavos para 
um preço de 2 reais e 59 centavos. Hoje ela já está correndo atrás dos 
10 reais, em alguns locais do Brasil. Portanto, a gasolina no tempo de 
Lula era barata, e o diesel também. No tempo de Bolsonaro, está tudo 
muito caro. Por quê? Porque o preço está dolarizado. É o tal do PPI. 
Por isso é que os preços estão tão caros. 

Agora, o que o Bolsonaro quer com essa Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que alguns aqui confessam que também querem? Privatizar 
a empresa. Só que, se for privatizada, a situação vai piorar. Os preços 
ficarão evidentemente ainda mais caros, porque estarão nas mãos das 
empresas que querem lucro, que são as empresas que funcionam no 
interior do capitalismo e do capital financeiro internacional. 

E tanto isso é verdade, Deputada Erika Kokay, que há um projeto de lei 
aqui na Casa - prestem atenção, brasileiros e brasileiras -, o PL 1.583, 
mandado para cá no início de junho, que desvincula da saúde e da 
educação os recursos do pré-sal. O cálculo que fazem os especialistas 
é que, de 2022 a 2031, se, de fato, forem desvinculados os recursos do 
fundo social do pré-sal da educação e da saúde, nós perderemos, 
nesses dois setores, educação e saúde, 58 bilhões de dólares de 
investimento. Por isso é que eles falam no fim do SUS, Sistema Único 
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de Saúde, e que alguns propõem a cobrança nas universidades, 
porque eles já preveem o fim do serviço público, que vem junto com a 
PEC 32, que felizmente não foi aprovada aqui, mas que está na gaveta 
do Presidente da Casa, que, vira e mexe, ameaça colocar de novo a 
"deforma" administrativa em votação. 

Pessoal, olho vivo: essa CPI é cortina de fumaça para privatizar um 
bem público brasileiro! 

Fora, Bolsonaro! Está chegando a sua hora! 

 
 


