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TERCEIRA SECRETARIA
DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA
SETOR DE TRAMITAÇÃO, ATA E SÚMULA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

ATA CIRCUNSTANCIADA DA 113ª
(CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA)
SESSÃO ORDINÁRIA,
EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Declaro aberta a presente sessão ordinária nesta quinta-feira, 15 de
dezembro de 2016, às 14h35min.
DEPUTADA CELINA LEÃO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA CELINA LEÃO (PPS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu queria chamar a atenção dos Deputados aqui só um minutinho – Deputado Julio
Cesar, Deputado Agaciel Maia também, dos blocos.
Eu queria sugerir, Sr. Presidente, que a eleição das comissões, antes de
falarmos em blocos de eleição... Eu queria que pudéssemos realizar uma reunião
amanhã com os 24 Deputados. Eu acho que nós temos condições de criar, amanhã,
um consenso com os 24 Deputados, numa reunião, para discutir... Se houver acordo
para votar, nós votamos; se não houver acordo para votar após a reunião, nós não
votamos. Eu acho que, dos 24 Deputados, ninguém quer derrotar nenhum
Deputado, e há espaço e comissão para todo mundo. A sugestão construída,
inclusive, por vários Parlamentares é a realização de uma reunião amanhã, às 9h,
para discutirmos essas comissões. E depois, se houver consenso, que levemos a
plenário para ser votado.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Muito obrigado, Deputada Celina
Leão.
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DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, até entendo a Deputada Celina Leão. Entretanto, acho que alguns
colegas já assumiram compromissos. Nesses últimos dias, nós temos ficado aqui
praticamente envolvidos com nossos problemas internos. Eu não sei se o melhor
seria a segunda-feira. Eu sugiro uma data alternativa, que seria a segunda-feira,
porque teríamos a ouvidoria, a corregedoria e as comissões. Creio que há muitos
espaços, comportaria muitos pleitos, mas eu acho que nós precisamos conversar
melhor com os nossos blocos, com os nossos grupos, para melhor adequar os
Deputados nas comissões.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em virtude do adiantado da hora,
suspendo a presente sessão, para que os Deputados possam almoçar, com retorno
às 16h.
Declaro suspensa a presente sessão.
(Suspensa às 14h35min, a sessão é reaberta às 16h46min.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Está reaberta a sessão.
Dá-se início ao
PEQUENO EXPEDIENTE.
Passa-se aos
Comunicados de Líderes.
Concedo a palavra ao Deputado Wasny de Roure.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, quero cumprimentar os colegas Parlamentares, os assessores, a
imprensa, os servidores do SLU, os servidores da Polícia Civil, os concursados da
Secretaria de Saúde aqui presentes, particularmente os odontólogos. Nós acabamos
de ter uma sessão de eleição da nova Mesa Diretora. Ontem usei esta tribuna para
falar do trabalho que V.Exa. desenvolveu nesses três meses e hoje assistimos a
algumas falas. Quero dizer, Presidente, fazendo até uma autocrítica, que, quando fui
candidato a Vice-Presidente desta Casa, não votei em V.Exa. e acho que errei. Hoje
tenho aqui a responsabilidade de cumprimentar V.Exa., pela serenidade com que
enfrentou momentos tão turbulentos, inclusive hoje. A serenidade, a firmeza e a
compostura de V.Exa., associadas a sua simplicidade, fizeram com que
concluíssemos esse processo.
Sr. Presidente, estamos aqui diante de duas importantes categorias. Por uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade do Ministério Público, um projeto de lei
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transformado em lei nesta Casa que beneficiava a carreira dos servidores do SLU,
que tinham sido incorporados à carreira de Políticas Públicas e Gestão
Governamental – PPGG... Essa lei, em 2013, caiu, por se entender que havia
aspectos de inconstitucionalidade nela. O novo governo assume com a decisão de
corte salarial e, ao mesmo tempo, Brasília entra no nível prudencial. Nós tivemos
oportunidade de apresentar uma proposta, com as lideranças sindicais, patrocinada
em uma audiência realizada pelo Deputado Wellington Luiz e depois em uma
reunião, aqui na Casa, com a Dra. Leda Mara, de revermos as taxas da TLP – Taxa
de Limpeza Urbana e a receita proveniente dela, associada à recomposição, ao
retorno dos patamares salariais de 2013 para os servidores do SLU.
Então, Sr. Presidente, quero reafirmar essa nossa disposição. Naturalmente,
esse debate ainda não foi feito com o devido aprofundamento junto ao governo e
aos Deputados. Tenho absoluta convicção de que a receita proveniente da TLP –
estamos aqui com o Secretário Adjunto da Fazenda e ele vai confirmar isto – hoje
alcança um pouco mais de um terço da despesa que nós temos com a coleta de lixo
em nossa cidade. Portanto, Sr. Presidente, esse é um problema que nós vamos ter
que enfrentar, e é muito melhor enfrentarmos ao lado dos trabalhadores, eles
enxergando a solução junto com os Parlamentares e junto com o próprio governo,
para nós encontrarmos uma saída para esse segmento. Eu quero dizer a V.Exas. que
o Partido dos Trabalhadores estará associado a essa luta na solução desse problema.
Sr. Presidente, eu também gostaria de falar da situação da Polícia Civil. Eu
tenho acompanhado esse debate. Outro dia, até tive a oportunidade de relatá-lo na
comissão. Há um parâmetro histórico que tem sido utilizado que é o parâmetro da
isonomia da Polícia Civil tanto nas carreiras de escrivão, agentes, delegados com a
mesma carreira que se dá no plano federal. No último governo, a Polícia Civil –
inclusive diferentemente das outras polícias, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar –
não teve absolutamente nenhum reconhecimento que pudesse se traduzir num
projeto de lei junto ao Congresso Nacional, exatamente porque o Governo Federal
alegava que não iria, não tinha condições de mandar ainda o projeto de lei da Polícia
Federal, que era necessário aguardar para não trazer maiores inquietações políticas
naquela ocasião. Isso de fato ocorreu. A Presidenta Dilma, antes de sair, deixou a
negociação fechada. O Presidente Temer deu desdobramento a essa proposta, que
já tinha sido encaminhada pelo governo anterior, e deu prosseguimento à
negociação que tinha sido feita com a Polícia Federal. Ele não reviu, deu
prosseguimento. Inclusive, é um colega da Polícia Civil, Deputado Laerte Bessa, um
dos relatores da matéria, e tenho conversado com ele sobre essa situação. Agora nós
tivemos a recomposição do Fundo Constitucional para o ano de 2017 e precisamos
que o Governo do Distrito Federal possa se sentar e discutir com esse segmento para
ver como administrar a isonomia da Polícia Civil com a Polícia Federal nos parâmetros
do Fundo Constitucional com o Governo do Distrito Federal. Eu quero deixar esse
apelo ao Deputado Delmasso, que é o novo Líder do Governo nesta Casa. A essa
pauta, Deputado Delmasso, V.Exa. dê prioridade. Eu sei que não depende de V.Exa.
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por inteiro, mas V.Exa. vai ter um papel importante na negociação, no diálogo, no
entendimento. Eu entendo que V.Exa., com dois anos de mandato, foi tarimbado
para este momento. Eu tenho a convicção de que, inclusive, nesta tarde, ao discutir
o Orçamento, a recomposição no Orçamento do Distrito Federal, nós já tivemos
acolhimento pelo Relator geral para benefício na Polícia Civil de 48 milhões, e existe
uma emenda de segundo turno, que deverá ser apreciada, também direcionada à
Polícia Civil do Distrito Federal. Então, no momento oportuno, será trazida ao debate,
e a opinião de V.Exa. será extremamente valiosa para todos nós. Eu tenho certeza,
além disso, de que o Deputado Wellington Luiz e o Deputado Cláudio Abrantes, que
estão bastante associados à Polícia Civil, estarão ajudando nesse debate.
Sr. Presidente, eu não poderia encerrar aqui sem antes cumprimentar o
Deputado Joe Valle. Eu quero cumprimentar esse colega valoroso, esse colega
cativante, que tem um perfil altamente responsável com esta cidade, compõe parte
de sua base, trabalha para que este governo seja vitorioso. Portanto, apesar de não
ser o nome endossado pelo Governador Rodrigo Rollemberg, é um Parlamentar em
sintonia com o Governo do Distrito Federal.
Quero, naturalmente, cumprimentar toda a Mesa que foi eleita: o Deputado
Robério Negreiros na Segunda Secretaria, a Deputada Sandra Faraj na Primeira
Secretaria e o Deputado Raimundo Ribeiro na Terceira Secretaria. E, para vitória dos
policiais, o Deputado Wellington Luiz como Vice-Presidente desta Casa. (Palmas.)
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que o Deputado Joe Valle foi extremamente
habilidoso na composição e consegue fazer toda a Mesa, até porque, em última
instância, mesmo o Deputado Robério Negreiros fazendo parte da composição do
bloco que apoiava o Deputado Agaciel Maia, acabou votando no Deputado Joe Valle.
E, portanto, eu entendo que a composição do Deputado Joe Valle fez toda a vitória
da manhã do dia de hoje.
Portanto, quero deixar meus cumprimentos, em nome do Partido dos
Trabalhadores, à nova Mesa que vai dirigir os trabalhos desta Casa, entendendo dos
grandes desafios, Sr. Presidente. Eu sempre digo que, às vezes, nós achamos que o
mais difícil é ser eleito, Deputada Luzia de Paula. Eu digo: nem sempre é o mais
difícil. Às vezes, o mais difícil é sentar na cadeira e dar um voto da tribuna ou
sentado ali. Isso, sim, é o mais difícil. E aí é onde está a nossa responsabilidade,
nosso compromisso com a cidade. Nosso compromisso é acima dos partidos
políticos, isso tem que ficar claro. Nós temos que entender que Brasília merece de
cada um de nós, Parlamentares, de cada cidadão, o melhor. Brasília é a beleza deste
país que encanta o mundo inteiro. E, muitas vezes, nós vemos cenários aqui
incompatíveis com a responsabilidade com esta cidade.
Mas, Sr. Presidente, nós também vivemos das nossas adrenalinas e não
podemos desconhecer. Hoje o dia está sendo extremamente difícil, mas eu tenho
convicção de que V.Exa. vai terminar com chave de ouro este ano nesta Casa.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
3ª SECRETARIA – DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA

Data

Horário Início

15 12 2016

14h35min

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão/Reunião

Página

113ª SESSÃO ORDINÁRIA

5

Eu agradeço enormemente esta oportunidade. Quero dirigir aos colegas
servidores desta Casa os meus cumprimentos com as festividades natalinas. É claro
que o Natal é muito bom, todos nós recebermos o décimo terceiro, o contracheque,
recebermos uma mesa extremamente variada, mas o mais importante é, enquanto
família, nós estarmos unidos diante dos desafios, pedindo a Deus que nos oriente
diante das adversidades e das dificuldades.
Esta é a minha oração à nova Mesa Diretora: que Deus dê sabedoria aos
colegas que vão dirigir esta Casa, que estejam a servir o povo de Brasília acima das
nossas pretensões individuais.
Muito obrigado. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Muito obrigado, Deputado Wasny de
Roure.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, solicito a inclusão dos seguintes projetos como itens extrapauta: Projeto
de Lei nº 1.392, de 2016; Projeto de Lei nº 1.368, de 2016; Projeto de Lei nº 1.367,
de 2016; Projeto de Lei nº 1.235, de 2016; Projeto de Lei nº 1.390, de 2016; Projeto
de Lei nº 1.322, de 2016; Projeto de Lei nº 1.321, de 2016; Projeto de Lei
Complementar nº 76, de 2016; Projeto de Lei nº 1.261, de 2016; Projeto de Decreto
Legislativo nº 231, de 2016; Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 2016; Projeto
de Lei nº 1.323, de 2016; Projeto de Lei nº 1.281, de 2016; Projeto de Lei nº 1.364,
de 2016; Projeto de Lei nº 1.366, de 2016; Projeto de Lei nº 1.339, de 2016; Projeto
de Lei nº 1.400, de 2016; Projeto de Lei nº 267, de 2015; Projeto de Lei
Complementar nº 87, de 2016; Projeto de Lei nº 1.396, de 2016 e, por último, do
Projeto de Lei nº 1.260, de 2016, todos esses, Deputado Juarezão, a pedido da
Liderança do Governo.
Obrigado.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato. Quero aqui cumprimentar...
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, no dia de ontem eu havia entendido que V.Exa. tinha acolhido uma
solicitação nossa de apreciação de um projeto de resolução de autoria do Deputado
Prof. Israel e minha. O substitutivo já foi construído, já foi analisado. Eu gostaria de
pedir a inclusão dele na pauta da Ordem do Dia de hoje, Sr. Presidente. Trata-se do
Projeto de Resolução nº 49, de 2012, apensado ao Projeto de Resolução nº 57, de
2013.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Informo a V.Exa. que já está
incluído na Ordem do Dia.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Ah, desculpe, Sr. Presidente, é porque não
recebi a pauta. Então, já está aí a pauta?
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Item n° 268? Está na pauta da
sessão ordinária. Vou pedir para encaminhar ao senhor.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Está certo, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra ao Deputado
Wellington Luiz. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Bispo Renato Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Prof. Reginaldo Veras. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Raimundo Ribeiro. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Lira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Agaciel Maia. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Delmasso. (Pausa.)
Concedo a palavra à Deputada Telma Rufino. (Pausa.)
Passa-se aos
Comunicados de Parlamentares.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, há um projeto que a nossa e as demais comissões apreciaram, o Projeto
de Lei Complementar nº 63, de 2016. Essa lei já tinha sido votada no governo
anterior, apenas está havendo uma pequena alteração em um dos artigos. É aquela
questão das áreas intersticiais ocupadas pelo UniCEUB. Eu pediria a inclusão desse
projeto na Ordem do Dia. A Deputada Telma Rufino já encaminhou a votação na
CAF; acho que a Deputada Sandra Faraj também já encaminhou a votação na CCJ e
lá na CEOF também já foi votado. Então, ele já tem condições de ser votado no
plenário, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato, Deputado Wasny de Roure.
Concedo a palavra ao Deputado Rafael Prudente. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Prof. Israel. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Joe Valle. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Wasny de Roure. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Deputado Chico Leite. (Pausa.)
Concedo a palavra à Deputada Liliane Roriz. (Pausa.)
Concedo a palavra à Deputada Sandra Faraj. (Pausa.)
Concedo a palavra à Deputada Luzia de Paula. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Wellington Luiz. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Robério Negreiros. (Pausa.)
Concedo a palavra à Deputada Celina Leão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Bispo Renato Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Cláudio Abrantes. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Lira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Vale.
DEPUTADO RICARDO VALE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
não vou fazer uso da palavra nos Comunicados de Parlamentares, mas quero
aproveitar aqui o microfone para pedir aos Deputados que desçam para que
possamos votar as matérias importantes que temos para esta tarde. Está aqui a
galeria cheia de trabalhadores esperando. Então, eu quero pedir aos Deputados que
desçam, e vamos votar. É a última sessão, temos muitas matérias importantes para
votar, e quero que os Deputados desçam e venham para cá!
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Obrigado, Deputado Ricardo Vale.
Concedo a palavra ao Deputado Raimundo Ribeiro. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Agaciel Maia. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Delmasso. (Pausa.)
DEPUTADO JULIO CESAR – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO JULIO CESAR (PRB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria colaborar com que o Deputado Ricardo Vale falou e pedir para os Deputados
descerem para iniciarmos logo as votações.
Também quero fazer uma consulta a V.Exa.: houve vários projetos de
Deputados que foram votados em primeiro turno, e eu gostaria de saber se, no dia
de hoje, vamos colocar esses projetos para votação em segundo turno.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Se tivermos quorum, Deputado Julio
Cesar, vamos votar ainda hoje.
Concedo a palavra ao Deputado Chico Vigilante.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
3ª SECRETARIA – DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA

Data

Horário Início

15 12 2016

14h35min

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão/Reunião

113ª SESSÃO ORDINÁRIA

Página

8

DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, eu quero trazer
a minha saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui nas
galerias, como o pessoal da Polícia Civil, que está em uma greve tão sofrida, de tanta
dificuldade, de tanta luta. Espero que o governo – tanto o local, como o federal –
tenha a sensibilidade necessária para conceder o reajuste, que é devido. É devido a
vocês! É uma prática que existe, a da isonomia com a Polícia Federal.
Saúdo também os trabalhadores da saúde que estão aqui, que merecem
todo o nosso apoio. Ontem, eu já deixei claro com o pessoal que pode contar
comigo, e hoje vamos avançar aqui, aprovando o projeto do descanso dos
trabalhadores de enfermagem.
Sr. Presidente, eu quero fazer um agradecimento, e gostaria que todos os
Deputados aqui, como o Deputado Lira, tivessem acesso a essa informação. Hoje,
tive a felicidade, Deputado Julio Cesar, Deputado Ricardo Vale, Deputado Juarezão,
de receber um presente do Movimento dos Trabalhadores sem Terra. Faço questão
de registrar aqui, Deputada Luzia de Paula. É uma cesta com vinte alimentos
produzidos nas cooperativas dos sem-terra, que vão, Deputado Juarezão, desde uma
cachacinha até açúcar mascavo. Estão vendendo a cesta. Sei que V.Exa. gosta de
uma cachacinha. Eu também gosto, e vou tomar a cachacinha dos sem-terra. Vou
tomar de pouquinho. São vinte produtos na cesta. A cesta custa 180 reais. Eu
gostaria que a imprensa também tivesse acesso a isso, e todo mundo que está aqui,
porque realmente é uma maravilha. Muita gente conhece os sem-terra de ouvir
dizer, conhece os sem-terra de dizer que eles estão invadindo terra, mas não sabe a
produção que esses homens e mulheres estão fazendo no nosso país. Portanto, é
realmente uma coisa fantástica, e quero orientar todo mundo a adquirir a cesta dos
sem-terra. Custa 180 reais. E é tanto produto, que eu quase não dou conta de
levantar a cesta, pelo tamanho dela. Deputado Prof. Reginaldo Veras, sei que V.Exa.
também gosta de uma cachacinha. Compre a cesta dos sem-terra.
Dito isso, Sr. Presidente, não vou falar de eleição de Mesa Diretora, porque
já falei tudo o que eu tinha para falar. Vou falar de uma situação muito grave, que é
o caos que está se estabelecendo na Farmácia de Alto Custo, de medicamentos
excepcionais do Distrito Federal. Ela está à beira da falência! Estão faltando 49
medicamentos indispensáveis à população do Distrito Federal. As filas são
quilométricas, e o governo não tem a capacidade nem de distribuir as senhas para o
pessoal. Portanto, é realmente uma situação gravíssima. Esses medicamentos de alto
custo são importantes, fundamentais para a população do Distrito Federal.
Eu quero lembrar ao Governador Rodrigo Rollemberg que ele esteve nos
hospitais fazendo campanha, dizendo que tinha compromisso com a saúde, que ele
esteve nos postos de saúde, que ele esteve nas casas dos pacientes. Mas o que a
gente vê agora, Deputado Lira, é o caos. V.Exa. sabe do caos que se estabeleceu
sobre a unidade de saúde lá de São Sebastião. Eu sei como a Ceilândia está vivendo!
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Eu sei como está Taguatinga! E o Hospital de Base! É fundamental dar um jeito
nisso.
Sei que hoje não é um dia bom para o Governador, mas eu quero, mais uma
vez, apelar ao seu coração duro para que ele retire essa ideia maldita de OS que não
é solução para a saúde do Distrito Federal. (Palmas.) Solução para a saúde do
Distrito Federal é contratar os servidores necessários para completar o quadro. Devo
dizer: há 500 milhões de reais depositados no Fundo de Saúde. Quinhentos milhões
de reais dormitando e gerando lucro para os bancos, enquanto a população está
ferrada. Governador, esqueça essa história de OS, porque V.Exa. não vai implantar
OS aqui no Distrito Federal. V.Exa. não vai conseguir. Desista dessa ideia, porque ela
é maligna.
Obrigado. (Palmas.)
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES (REDE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na verdade, é apenas para fazer uma saudação a todos os servidores
que estão aqui na galeria – da saúde, do SLU – e que têm pautas importantes nesta
tarde. Em especial, saúdo os meus colegas da Polícia Civil do Distrito Federal.
Essa aguerrida instituição vem lutando há meses e, mesmo com o apoio
desta Casa, não conseguiu ainda sensibilizar o Governo do Distrito Federal da
necessidade de respeito a essa categoria. A questão da paridade não é somente
simbólica, é legal e histórica. Portanto, eu quero fazer essa saudação, reconhecendo
nesses companheiros de trabalho a força de uma categoria extremamente
importante. Eu ocupei a tribuna recentemente para dizer que, dentre todas as
instituições avaliadas no Distrito Federal, ela foi a melhor avaliada pela população.
Isso não sou eu quem está dizendo, são as pesquisas. Quem está à frente dela é
somente a Polícia Federal e o Sebrae, que também atuam em âmbito nacional.
Então, aqui o nosso reconhecimento. Eu quero conclamar os Deputados. Eu sei que
o Deputado Wasny de Roure já usou a tribuna para falar, e S.Exa. tem uma emenda
à Lei Orçamentária Anual – LOA de extrema importância para a categoria. Nós já
temos o apoio do nosso Bloco Sustentabilidade e Trabalho, tem aqui o aval do nosso
Líder Deputado Prof. Reginaldo Veras, já são cinco votos para essa emenda. Eu
conclamo também os outros Parlamentares para que façam o mesmo e a analisem,
assim como o pleito de todas essas categorias que estão aqui, são funcionários
públicos extremamente competentes que estão lutando pelos seus direitos.
Por fim, já está na Ordem do Dia, mas é extremamente importante, eu quero
fazer menção ao projeto de lei que trata das terras rurais, se não me engano é o
Projeto de Lei nº 1.281. Nós temos pessoas que trazem o alimento para a nossa
mesa diariamente e sempre dizemos que o campo vive sem a cidade, mas a cidade
não vive sem o campo.
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Eram essas as solicitações que esperamos sejam atendidas e que possamos
votar ainda nesta tarde todos esses pleitos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Deputado
Cláudio Abrantes, quero, antes de mais nada, parabenizá-lo e dizer que pela
Liderança de Governo é importante a gente reabrir o diálogo com a Polícia Civil e
tentar buscar uma solução pacífica para a sociedade. Pela Liderança do Governo, eu
me coloco à disposição de V.Exa. para que a gente possa reabrir o diálogo e buscar
uma solução. Da mesma forma, digo com relação aos servidores do SLU, que estão
buscando abrir esse diálogo; ao pessoal da saúde; a todos os servidores que estão
aqui buscando a melhoria das suas condições de trabalho. Pela Liderança do
Governo, Deputado Cláudio Abrantes, pode contar que vamos reabrir esse diálogo já
a partir de amanhã e buscar essa solução. Espero que, em 2017, a gente entre de
forma diferente.
Muito obrigado.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Deputado Delmasso, eu quero aqui
parabenizar V.Exa. No primeiro dia, é importante negociar, tentar resolver a questão
dos servidores, meus colegas da saúde, meus amigos do SLU e o pessoal da Polícia
Civil.
Solicito à Sra. Secretária que proceda à chamada nominal dos Deputados
para verificação de quorum.
(Procede-se à verificação de quorum.)
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DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
faltam quantos para completar o quorum?
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Falta 1.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Eu peço a V.Exa. isto. Vamos aqui – mais
uns Deputados – pedindo a palavra, falando até completar esse quorum, já que só
falta 1. É importante a gente votar no dia de hoje até mesmo porque eu quero votar
todos os projetos e, ao final, votar o Orçamento e fechar isso aqui hoje. No dia de
hoje, todas as fábricas do Brasil estão funcionando, os bancos estão funcionando,
nos hospitais, mesmo que precariamente, os trabalhadores estão trabalhando.
Agora, já tem quorum. Vamos votar, Presidente.
DEPUTADA TELMA RUFINO – Deputada Celina Leão de ausente para
presente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Há número regimental. Há 13
Deputados presentes e 11 ausentes.
Item extrapauta:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.392, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “altera a Lei n° 5.514, de 3 de agosto de 2015, e a
Lei n° 5.695, de 3 de agosto de 2016, que ‘dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para os exercícios financeiros de 2016 e 2017, respectivamente’”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 13 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
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Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.392, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “altera a Lei n° 5.514, de 3 de agosto de 2015, e a Lei n°
5.695, de 3 de agosto de 2016, que ‘dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para os
exercícios financeiros de 2016 e 2017, respectivamente’”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item extrapauta:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.367, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “altera a Lei n° 5.017, de 18 de janeiro de 2013, e
dá outras providências”.
A tramitação foi concluída. Foi proferido parecer favorável à emenda da
CEOF. Foi proferido parecer favorável sobre a emenda da CEOF.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
V.Exa. está falando do item nº 3?
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Isso.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Ok, porque, para o item nº 2, não há
quorum ainda.
DEPUTADO JUAREZÃO – Muito obrigado, Deputado Chico Vigilante.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Só desejo
falar de uma análise técnica que foi feita pela assessoria técnica da Casa. No item 3
existem três emendas, e a Emenda nº 1 está em contradição com a Emenda nº 2.
Perdão! A Emenda nº 1 está em contradição com a Emenda nº 3, não é isso? As
Emendas nºs 1 e 2 estão em contradição com a Emenda nº 3. Então, é só para
avaliar, para a gente não aprovar o texto, para não ter...
DEPUTADO WASNY DE ROURE – A que suprimia já foi rejeitada nos
relatórios. A Emenda nº 2, se não me engano.
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DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, a emenda que suprime foi rejeitada
nos relatórios?
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – A Emenda nº 2 foi prejudicada,
Deputado Delmasso.
DEPUTADO DELMASSO – A Emenda nº 2 foi prejudicada. Então, está tudo
certo, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 13 Deputados.
Em discussão, em primeiro turno, o Projeto n° 1.367, de 2016. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 13 Deputados.
A matéria segue a tramitação regimental.
Item extrapauta:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.235, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos
produtos de origem animal, vegetal e de micro-organismos processados no Distrito
Federal e dá outras providências”.
Tramitação concluída. A Comissão de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo deverá se manifestar
sobre as emendas da Comissão de Educação, Saúde e Cultura e da Comissão de
Constituição e Justiça. A CESC deverá se manifestar sobre as emendas da CCJ.
A Presidência designa o Deputado Delmasso para emitir parecer sobre a
matéria.
Solicito ao Relator, Deputado Delmasso, que emita parecer da Comissão de
Educação, Saúde e Cultura sobre a matéria.
(Pausa.)
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Deputado
Delmasso, fale do seu apoio à nossa Polícia Civil, ao SLU, ao setor.
(Intervenção fora do microfone.)
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Fale de novo que eu quero ouvir, não ouvi
ainda.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Para proferir parecer. Sem revisão do
orador.) – Deputado Wellington Luiz, Polícia Civil e demais servidores, eu sou um
Deputado do diálogo. Como o Governador me escolheu para ser Líder, quero manter
o diálogo para resolver os problemas das categorias, principalmente daquelas que se
encontram em greve, que estão se sentindo alijadas do processo. Eu falei com
V.Exa. que quero retomar, pela Liderança do Governo, o diálogo com a Polícia Civil
para que possamos não só dar encaminhamento, mas dar uma solução a tudo que
está acontecendo. O pessoal do SLU está pedindo o projeto de lei, estou pedindo lá
na Casa Civil para mandarem para cá. Da mesma forma, ao pessoal da saúde e a
todos os servidores, quero dizer, Deputado Wellington Luiz – V.Exa. é Deputado de
oposição –, que a Liderança do Governo não vai se furtar em dialogar para buscar as
soluções em defesa de Brasília. E para defender Brasília, é necessário defender os
servidores.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de
Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e
Turismo às emendas apresentados ao Projeto de Lei nº 1.235, de 2016, que “dispõe
sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, vegetal e de
micro-organismos processados no Distrito Federal e dá outras providências”.
Quanto à Emenda Modificativa nº 6, apresentada pela relatora da Comissão
de Constituição e Justiça, com toda a vênia à Deputada que apresentou a emenda,
entendo que a referida proposição é louvável, mas não existem condições de
operacionalização daquilo que está estabelecido na emenda. Somos pela rejeição da
Emenda Modificativa nº 6, apresentada pela relatora da Comissão de Constituição e
Justiça.
Retificando o parecer, somos pelo acatamento da Emenda Modificativa nº 1,
da Comissão de Educação, Saúde e Cultura; da Emenda Modificativa nº 2, do relator
da Comissão de Educação, Saúde e Cultura; da Emenda nº 3, da Comissão de
Educação, Saúde e Cultura; da Emenda Modificativa nº 4, da mesma comissão,
apresentada pelo relator; e da Emenda nº 5, do relator da Comissão de Educação,
Saúde e Cultura. E somos pela rejeição da Emenda nº 6, apresentada pela relatora
da Comissão de Constituição e Justiça.
É o parecer.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 13
Deputados.
Solicito ao Relator, Deputado Prof. Reginaldo Veras, que emita parecer da
Comissão de Educação, Saúde e Cultura sobre as emendas da Comissão de
Constituição e Justiça.
DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS (PDT. Para emitir parecer. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, parecer da Comissão de Educação, Saúde e
Cultura ao Projeto de Lei n° 1.235, de 2016, de autoria do Poder Executivo, que
“dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal,
vegetal e de micro-organismos processados no Distrito Federal e dá outras
providências”.
Antes de iniciar o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, já
peço destaque da Emenda Modificativa nº 6. Como nossa comissão é de mérito, e a
emenda foi aprovada na CCJ, vamos ter que fazer o destaque para não inviabilizar a
totalidade do projeto.
No parecer da Comissão de Educação, Saúde e Cultura referente à Emenda
Modificativa nº 6, de autoria da CCJ, ao Projeto de Lei n° 1.235, de 2016, este
relator acompanha o parecer da CDESCTMAT e vota pela rejeição da Emenda nº 6,
cujo destaque já peço em plenário.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 13 Deputados.
Em discussão, em primeiro turno, o Projeto de Lei n° 1.235, de 2016,
ressalvado o destaque. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
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O projeto está aprovado com a presença de 13 Deputados.
A matéria segue a tramitação regimental.
Foi apresentado destaque para votação da Emenda nº 6, aprovada na CCJ.
Passa-se à votação, em separado, da Emenda Modificativa nº 6, da Comissão
de Constituição e Justiça, apresentada ao Projeto de Lei n° 1.235, de 2016.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, como Líder, solicito o uso da
palavra para encaminhar a votação.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, a orientação da Liderança do Governo é pela rejeição
da emenda.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que forem contrários à emenda permaneçam como estão; os
que forem favoráveis queiram manifestar-se. (Pausa.)
A emenda está rejeitada com a presença de 13 Deputados.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, se V.Exa. me permitir falar rapidamente, em primeiro lugar quero
agradecer a presença dos meus amigos companheiros da Polícia Civil do Distrito
Federal e reafirmar nosso compromisso.
Sr. Presidente, a mais pura verdade é que a Polícia Civil do Distrito Federal
está sucateada, sucateada de equipamentos, sucateada de pessoas. Não tem quadro
suficiente, é lamentável. Quem está desprotegida é a população. Se o Governador
não tiver a responsabilidade de abrir o canal de negociação... Graças a Deus, o
Deputado Delmasso está assumindo agora a Liderança do Governo. É fundamental
que abra o canal e se resolva o problema. Não é só conversar, não! De conversa,
nós estamos de saco cheio. O que nós queremos é resolver. Podem ter certeza de
que faremos isso.
Da mesma forma, Sr. Presidente, eu queria pedir, até porque foi um
compromisso – o Deputado Rôney Nemer, o Deputado Wasny de Roure e muitos
outros Parlamentares participaram disso – que o Governador... Nós conversamos
com a associação e com o sindicato do SLU. Ficou acordado que o projeto viria a
esta Casa. Nós estamos dispostos a aprovar o projeto do governo, mas tem-se que
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trazer aquilo que beneficiará a categoria. Além de não ter tido reajuste, ela teve
redução salarial. Isso é criminoso, tem-se que fazer alguma coisa! Podem ter certeza
absoluta de que nós vamos cobrar e fazer com que o projeto chegue a esta Casa
ainda hoje. Da mesma forma, quero cumprimentar o pessoal da saúde e dizer que
nós estamos com vocês. Hoje será um dia de vitórias.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Eu gostaria de registrar a presença
do Deputado Federal Rôney Nemer.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de registrar a presença do Secretário de Agricultura, Dr. Guilherme, que está
nos ajudando a encontrar uma solução para os agricultores. Há uma emenda, Sr.
Presidente, muito bem elaborada a quatro mãos com a participação da assessoria de
V.Exa. E hoje eu tenho certeza de que, se esta Casa quiser, vai dar dignidade a
pessoas que esperam há quase trinta anos.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Quero agradecer a presença do
Secretário de Agricultura, Dr. Guilherme. Seja bem-vindo a esta Casa.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES (REDE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, corroborando toda a fala do Deputado Wellington Luiz, eu gostaria de ir
um pouquinho além. Sobre essa emenda, esse substitutivo construído ao PL nº
1.281, que trata da regularização das terras rurais, eu gostaria de chegar a um
entendimento, na medida do possível, e pedir a inversão de pauta para colocar como
prioridade, o mais rápido possível, o projeto em votação. O Deputado Wellington Luiz
colocou bem. Tem a construção de um substitutivo acordado com a Secretaria de
Agricultura. Nós estamos com os agricultores aqui. Portanto, é importante votarmos
logo porque o pessoal da área rural dorme mais cedo. Se pudermos fazer isso... Eu
sei que V.Exa. é uma pessoa que também gosta muito da área rural. É amigo da
Emater, é amigo da Secretaria da Agricultura. Inclusive, destinou 500 milhões em
emendas para lá. Não é isso? Então, se V.Exa. puder fazer essa gentiliza, faça a
inversão da pauta para votarmos logo esse projeto.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, com relação ao projeto da regularização fundiária, o entendimento da Lei
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Orgânica do Distrito Federal é que seria votado no ano que vem. Agora, se tem um
acordo já firmado... Não adianta, não é dessa forma que se ganha no tapetão. Nós
queremos resolver. São vários segmentos que têm demandas nesse projeto. O que
nós precisamos, Deputado Cláudio Abrantes, Deputado Wellington Luiz, é saber, com
clareza, do secretário quais os acordos que foram firmados para ver se nós temos
reais condições de votar o projeto. Nós queremos votar uma matéria previamente
dialogada com os movimentos sociais para que todos estejam absolutamente
tranquilos. Eu estive na audiência pública, defendi o projeto, mas creio que é
necessário fazer os devidos ajustes. Inclusive, há pouco, fui abordado pelos
posseiros sobre a Emenda nº 16. Nós queremos ajudar, mas não é pela força do
grito que vai se resolver, porque depois há os desdobramentos, e isso não ajuda a
ninguém.
Só isso, Sr. Presidente.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu não sei se estamos em processo de votação, mas como nós estamos
com dezesseis Deputados em plenário, se pudermos já entrar em votação, eu
gostaria que começássemos pelo item nº 2 da pauta, que trata do Refis. Após a
votação do Refis, daremos andamento à pauta.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato a solicitação de V.Exa.
DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS – Sr. Presidente, solicito o uso da
palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS (PDT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em relação ao projeto de regularização das terras fundiárias, eu gostaria
de dizer que eu, a Deputada Telma Rufino e o Deputado Ricardo Vale assumimos um
compromisso, durante a reunião da Comissão de Assuntos Fundiários, de que não
levaríamos à votação caso houvesse alguma pendenga. Não é verdade, Deputada
Telma Rufino? Eu quero saber se a emenda que trata da questão dos posseiros é
resultado de um acordo. Se houve um acordo, eu gostaria de discutir com a
Secretaria de Agricultura e até com os representantes dos posseiros que, por acaso,
estejam aqui em cima. Tem algum representante na galeria? Se não tiver, eu vou ter
de honrar a minha palavra e não levar à votação no dia de hoje.
DEPUTADO LIRA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO LIRA (PHS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fazendo
das palavras do Deputado Prof. Reginaldo Veras as minhas palavras, eu quero dizer
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que, embora eu apoie a área rural no que diz respeito à titularização das terras, com
toda a honestidade, eu não me sinto confortável para votar esse projeto hoje, tendo
em vista que há algumas coisas que eu queria acrescentar por meio de uma emenda
também. A meu ver, eu não me sinto confortável para votar essa matéria hoje. Na
semana que vem ou mesmo quando a Câmara Legislativa voltar do recesso, nós
votaremos o projeto, pois hoje não tem clima para isso.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES (REDE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu faço um apelo aos nobres pares. Esse projeto não tem de se
transformar em um cabo de guerra. Ele é extremamente importante para a área
rural. Ele é essencial para a área rural. Isso é essencial para o pequeno, para o
médio, para o grande produtor, para a agricultura familiar. A Secretaria de
Agricultura está aqui em peso para sentar, conversar, pactuar. A informação que
temos é que já há acordo para conversar e avançar no caso da Emenda nº 16.
Realmente, eu acho que precisamos nos sentar com tranquilidade. Respeito demais o
Deputado Wasny de Roure, que é um mestre que nós temos, um grande amigo, mas
acho que este é o momento. Nós temos a Secretaria aqui à disposição com todo o
seu corpo técnico para pactuar – não é, Deputado Wellington? – e avançar nesse
tema, para não deixar de dar essa resposta. Ela é essencial para o segmento rural do
Distrito Federal.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero me somar ao Deputado Cláudio Abrantes, porque nós temos
que ter uma responsabilidade muito grande com esse setor que está esquecido há
mais de trinta anos. Essas pessoas estão aguardando. Houve um acordo, eu retirei o
substitutivo. Se não votar, eu volto com o substitutivo. Houve um acordo, inclusive
com a presença dos representantes da Secretaria de Agricultura. Portanto, o projeto
está maduro e precisa ser votado. É importante que honrem o que foi acordado
ontem.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o que eu ponderei, na minha fala... Deputado Wellington Luiz e
Deputado Cláudio Abrantes, eu pediria que os dois colegas Deputados que ouvi
pudessem me ouvir agora também. Eu disse que houve um prévio entendimento,
mas que entendo que seria necessário nós nos sentamos com a Secretaria de
Agricultura, avaliarmos as emendas e, uma vez acordados, viríamos ao plenário
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trazer. Não adianta gritar. Quem me conhece sabe, eu sei perder, eu já fui derrotado
n vezes. Essa matéria foi vencida no Congresso Nacional por iniciativa do atual
Governador. Quando ele era congressista, ele apresentou a emenda da titulação. É
matéria vencida etc. Agora precisamos acertar os detalhes. Só isso, porque até
então, não havia o acordo de se colocar em votação. Eu só estou pedindo uma
reunião prévia para avaliarmos o projeto, para darmos o voto tranquilamente. Só
isso.
DEPUTADA CELINA LEÃO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA CELINA LEÃO (PPS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
primeiro, eu queria agradecer ao Secretário de Agricultura, porque nós estamos
acompanhando bastante essa questão da regularização fundiária na área rural. Nós
fizemos algumas audiências públicas, brigamos por isso. Eu e o Deputado Wellington
conseguimos, juntamente, em acordo com o governo, garantir àquelas pessoas que
estão há mais de trinta, quarenta anos, que são as pessoas que preservaram a área
rural, que não grilaram a área rural, que elas tenham direito de, também, estar no
projeto no nosso substitutivo. Assim, tendo o acordo de essas pessoas serem
contempladas, eu acho que o projeto está pronto para ser votado. Desde que as
pessoas estejam contempladas, Sr. Presidente, podemos apreciar o projeto. Eu acho
que tem acordo por parte do Secretário de Agricultura.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Estão aqui o Dilson, o Nilton, o Secretário,
o Dr. Guilherme.
DEPUTADA CELINA LEÃO – Eles acataram o substitutivo. Não acataram,
Guilherme?
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – O Deputado Joe, desde o primeiro
momento, participou desse processo. Sr. Presidente, o senhor me permite? Deputado
Delmasso, só um minutinho. O senhor é o Líder do Governo. O senhor tem de ter um
pouquinho de paciência conosco.
Deputado, a pedido do Deputado Rôney Nemer, cumprimento a Vanessa e a
comissão de concursados dentistas. Da mesma forma, deixo um abraço e digo que
nós estamos juntos com vocês. Cumprimento também os policiais civis.
O Deputado Rôney Nemer esteve ontem com o Ministro da Justiça, e nós
vamos conseguir excluir os servidores policiais desse projeto que só prejudica os
nossos policiais na previdência social. Foi um trabalho intenso. Com certeza,
Deputado Rôney Nemer, nós vamos conseguir. V.Exa., juntamente com os
Deputados Federais, conseguirão fazer justiça. Ninguém consegue imaginar um
policial com 65 anos, na rua, atrás de um moleque, de um bandido de 15, 16 anos.
Isso é, no mínimo, burrice.
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DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Quero pedir a
V.Exa. que entremos em processo de votação. O projeto é importante. O setor
produtivo está esperando isso. Se nós não votarmos esse projeto hoje, que é o
último dia, o setor produtivo pode perder. Portanto, peço que entremos em processo
de votação do projeto do Refis, que é o Projeto de Lei nº 1.368, de 2016, item
extrapauta nº 2. Nós já temos quorum para votar.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Vai ser o próximo item a ser votado,
Deputado.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a minha solicitação é exatamente para colocar ordem, e V.Exa. sabe colocar ordem.
Nós temos uma pauta. Vamos cumpri-la. Não há por que fazer inversão.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Vamos cumprir a pauta, Deputado.
Item extrapauta:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.368, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “altera a Lei n° 5.463, de 16 de março de 2015, que
‘institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal –
REFIS/DF e dá outras providências’”.
Em discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Wasny de Roure.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sociedade aqui presente, é importante que
todos aqui entendam de que trata esse projeto. Nós estamos exatamente em um
período difícil quanto à receita do Distrito Federal em face do crescimento da
despesa. O governo tem repetido – e não é só desse governo, já foi do anterior – um
projeto que vem ao encontro da dívida ativa, ou seja, a dívida provocada por aqueles
que não recolheram os tributos, criando os mecanismos que excluem ou
praticamente extinguem, chegam a reduzir a 95% a multa e o juro e prorrogam, por
longo prazo, o pagamento do tributo. O que acontece num cenário deste? Aquele
que busca o dinheiro no banco vai deixar de buscá-lo no banco simplesmente porque
não vai fazer o recolhimento do tributo. Normalmente o tributo é indireto, já foi
incluído na mercadoria. Para vocês terem ideia, recente estudo da Receita Federal
apontou que, entre 2013 e 2015, a dívida ativa brasileira subiu de 1 trilhão e quase
100 bilhões de reais para 1 trilhão e 500 bilhões; em simplesmente três anos,
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cresceu 36%. O Distrito Federal não é exceção. E o que o governo ainda está
colocando neste momento? Ao notório sonegador, que tinha, até então, a
possibilidade de usufruir o pagamento em 24 meses, está-se ampliando esse prazo
para 180 meses. Ou seja, quem mais comete infração é o mais beneficiado! Agora,
principalmente os servidores públicos, que têm o seu imposto de renda retido na
fonte, ficam a ver navios quando isso está acontecendo. Por que o servidor não pode
deixar de recolher o imposto de renda? Porque, se não o recolher, não recebe seu
salário! Então, esse é o quadro. Nós estamos criando neste país uma cultura
extremamente perversa de esvaziamento da autoridade fazendária. É por isso que o
meu voto será contrário a esse projeto de lei. Eu sei que todo mundo gosta de
agradar empresário. Isso é notório em político que acha que, só agradando, é que
ganha voto. Eu entendo que isso prejudica a sociedade a curto e a médio prazo. Isso
vai levar a uma corrosão do processo arrecadador do Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que votarem “sim” estarão aprovando o projeto; os que
votarem “não” estarão rejeitando-o.
A Presidência informa que a proposição necessita de 16 votos para a
aprovação.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra para
encaminhar a votação.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (Líder do Governo. Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Liderança do Governo
orienta os Deputados da base a votarem ‘‘sim” a esse projeto.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Solicito à Sra. Secretária que
proceda à chamada nominal dos Deputados.
(Procede-se à votação nominal.)

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
3ª SECRETARIA – DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA

Data

Horário Início

15 12 2016

14h35min

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão/Reunião

Página

113ª SESSÃO ORDINÁRIA

23

PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – A Presidência vai anunciar o
resultado da votação. (Pausa.)
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Já está
com 17 votos. Eu tinha combinado... Vou mudar, porque já tenho a certeza de que
está... Retificando o meu voto, voto “não”.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Deputado Wellington Luiz retificando
o seu voto de “sim” para “não”.
A Presidência vai anunciar o resultado da votação: 16 votos favoráveis, 3
votos contrários. Houve 5 ausências.
Está aprovado.
A matéria segue a tramitação regimental.
Concedo a palavra ao Deputado Agaciel Maia para declaração de voto.
DEPUTADO AGACIEL MAIA (PR. Para declaração de voto. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, esse projeto é importante porque vai gerar receita para o
Governo do Distrito Federal, vai salvar muitas empresas e muitos empregos. É
importante que esta Câmara esteja de mãos dadas com o setor produtivo, porque as
diferenças, as discussões aqui, superamos. Agora, o pequeno, o desempregado, em
época do Natal, não merece isso. Por isso, eu votei “sim”.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, pedi a palavra só para anunciar a presença dos nossos sindicalistas: o
Rodrigo, do SindSaúde; o Rodrigo Franco, da Polícia Civil, Presidente do nosso Sinpol
– muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença, assim como de todos os companheiros
da nossa entidade! –, e os demais companheiros de sindicatos que estão aqui, hoje,
para que a gente aprove o PDL nº 229, que é de extrema importância para esses
servidores.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, solicito a votação, em segundo turno, do projeto do Refis, por causa do
prazo. Precisamos aprovar a redação final e encaminhar a matéria ao Palácio do
Buriti, para que saia publicada hoje no Diário Oficial e tenha validade. O prazo limite
é hoje. Se passar de hoje, esse projeto perde a validade.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Esta Presidência acata a solicitação
de V.Exa. Vai ser lido agora.
Nós vamos apreciar mais um item e vamos votar o Refis.
Item extrapauta:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.390, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “suspende a exigibilidade e concede remissão e
isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e da
Taxa de Limpeza Pública – TLP à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, na
forma que especifica, e dá outras providências”.
Tramitação concluída. Aprovados os pareceres favoráveis da CEOF e da CCJ
na forma das emendas da relatora... Apresentar uma emenda de plenário... A CEOF
e a CCJ deverão se manifestar sobre as emendas.
Solicito ao Presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças,
Deputado Agaciel Maia, que designe Relator para a matéria, emendas aprovadas na
CCJ e emenda de plenário, ou avoque a relatoria.
DEPUTADO AGACIEL MAIA – Sr. Presidente, designo o Deputado Rafael
Prudente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Solicito ao Relator, Deputado Rafael
Prudente, que emita parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre
a matéria. (Pausa.)
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
venho dar uma notícia importante para a classe trabalhadora brasileira. Já que hoje
foi um dia só de notícias ruins, eu tenho uma notícia boa. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal acaba de derrubar uma liminar do Sr. Ministro Gilmar Mendes que
era danosa à classe trabalhadora. Essa liminar do Gilmar Mendes dizia que, se uma
categoria tivesse data base em 1º de janeiro e não assinasse o novo acordo coletivo,
não valia mais nada. Mas o Plenário do Supremo Tribunal Federal restabeleceu o
direito dos trabalhadores. Portanto, mesmo que termine dia 1º de janeiro, a
convenção continua valendo até se assinar um novo acordo. Essa é uma vitória para
a classe trabalhadora e mostra que o Senhor Gilmar Mendes patronal estava errado.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Obrigado, Deputado Chico Vigilante.
DEPUTADO LIRA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO LIRA (PHS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só para
acelerar a votação. Temos vários projetos importantes para votar, entre eles o que
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dá a isenção do IPVA para o carro zero, para poder aquecer a nossa economia local.
Esse projeto está aqui para ser votado e é muito importante, porque muitas
empresas estão migrando para o Estado de Goiás por conta da falta de incentivo. Por
isso, esse é um dos projetos que defendo que seja votado hoje, além do projeto que
falei agora há pouco, da agricultura. Depois que conversei com o Secretário de
Agricultura, José Guilherme, e com sua assessoria, eles realmente me convenceram
e sanaram as minhas dúvidas.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Deputado Lira, qual é o item desse
primeiro projeto a que o senhor se referiu? Ele já passou nas comissões?
DEPUTADO LIRA – Já. Esse que eu falei é o item n° 13 e também o item
extrapauta n° 20, que é o Projeto de Lei nº 1.396.
(Pausa.)
DEPUTADO RICARDO VALE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO RICARDO VALE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com relação ao Projeto de Lei nº 1.281, que trata da questão das terras rurais, nós
fizemos um acordo ontem, no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários, de
aprovar o projeto lá, de aprovar o projeto ontem, Deputada Telma Rufino, e não foi
fácil chegar a esse texto ontem. Tivemos que fazer aqui várias reuniões da comissão
e fizemos, inclusive, uma comissão geral que durou quase uma tarde inteira,
entrando a noite. Enfim, fizemos um debate importante e praticamente incluímos
todo mundo no projeto. O texto inicial que o governo encaminhou era ruim, tirava os
movimentos sociais, tirava os pequenos produtores. A gente foi costurando,
arrumando e ontem, no âmbito da comissão, com o projeto praticamente fechado,
avisamos a todos que estavam lá que ele ficaria para o ano que vem, até para que
pudessem entrar mais algumas emendas. Por exemplo, a bancada do PT tem outras
emendas que quer colocar no projeto, que depois nós discutiremos. Então, a coisa
está caminhando tão bem! Eu não sei para que essa pressa de aprovar um projeto, o
que a gente vai fazer no início do ano. Eu queria pedir o bom senso aqui, que a
gente cumpra o acordo, até porque as coisas estão caminhando muito bem, estão
muito bem. E agora a gente vai se precipitar por conta de trinta, quarenta dias?
Então, eu queria pedir que deixássemos o projeto para as primeiras sessões
do ano que vem para o arrematarmos, enfim, porque também, se formos começar a
apresentar as outras emendas aqui...
(Apupos na galeria.)
DEPUTADO RICARDO VALE – Essa é a questão, eu queria que fosse
cumprido o acordo que fizemos, inclusive com a presença das pessoas que estão
vaiando aí agora.
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DEPUTADO CRISTIANO ARAÚJO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CRISTIANO ARAÚJO (PSD. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, veja: foi feito o acordo na Comissão de Assuntos Fundiários, que aprovou
o projeto, o qual, na tramitação normal, segue para a Comissão de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. O projeto da
regularização foi debatido, já tem dezessete emendas e tem um ano e poucos meses
tramitando aqui dentro. Então, por parte da Comissão de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, estamos
preparados para fazer o parecer aqui em plenário e deixar tramitar o projeto, haja
vista que veio a Federação da Agricultura, vieram também as associações aqui, e
todos eles pediram para votar o projeto. A gente tem que lembrar o seguinte: o
ótimo, Sr. Presidente, é inimigo do bom. Então, a gente vai aprovar um texto que
pode ser melhorado futuramente, mas, na verdade, nós da CDESCTMAT estamos
com o parecer pronto para votar aqui, agora, em plenário. (Palmas.)
DEPUTADO JOE VALLE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO JOE VALLE (PDT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
classe rural do Distrito Federal, incluindo todos os produtores, aguarda por esse
projeto há mais de quarenta anos. É um projeto importante para Brasília. É um
projeto que foi debatido, todas as emendas apresentadas foram acatadas com o
Secretário de Agricultura, com o governo, com a Comissão de Assuntos Fundiários, o
Deputado Wellington Luiz.
Então, faço um apelo aos Deputados, porque é realmente um projeto muito,
muito importante para os produtores rurais do Distrito Federal. É a segurança
jurídica para os produtores. Então, peço que seja votado esse projeto, ele está
pronto para ser votado. O Presidente da CDESCTMAT disse aqui que está pronto
para fazer o relatório. Eu gostaria muito que isso fosse atendido para a classe
produtora, tão sofrida nesse Brasil.
DEPUTADA TELMA RUFINO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA TELMA RUFINO (PROS. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, o que eu quero dizer a vocês é que esse projeto chegou à Casa no final
de outubro, para os Srs. Deputados. A que acordo se chegou ontem, Deputado
Ricardo Vale, porque, na hora em que a gente estava na reunião não se havia
chegado? Os pequenos posseiros tinham ficado de fora, e a gente se sentou com
eles, mais o pessoal da associação, que está todo aí, e o secretário, e chegamos a
uma definição, uma emenda minha e do Deputado Wellington Luiz para também
ajudar esse pessoal, para não ficarem de fora. (Palmas.)
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DEPUTADO AGACIEL MAIA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO AGACIEL MAIA (PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
estou sendo alertado aqui pela assessoria, que é uma das melhores assessorias que
temos aqui, do Deputado Wasny de Roure e entendo que ela tem razão: a Secretaria
da Mesa entendeu que esse projeto não passa pela CEOF, mas eu acho que, se a
gente não passar esse projeto pela CEOF, ele pode se transformar em lei, e o
Ministério Público pode derrubá-la. Então, é importante que a Assessoria de Plenário
veja essas alegações, principalmente levantadas pela assessoria do Deputado Wasny
de Roure, de que um projeto dessa natureza sempre passa pela CEOF, a não ser que
esse tenha um caráter excepcional ou alguma justificativa. Entendo que é uma causa
justa, defendo essa causa da regularização, mas é bom que a gente tenha cuidado
para não fazer uma batalha aqui, vencê-la, e o próprio Ministério Público derrubar a
lei depois de sancionada.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero concordar com o Deputado Agaciel Maia: esse projeto tem que
passar pela CEOF. Contudo, é possível, Deputado, que ele passe aqui hoje, se V.Exa.
assim entender, para que a gente possa prosseguir nesse projeto. O que não se
admite, depois de devidamente acordado, é que agora se recue, penalizando ainda
mais essas famílias. E aí vou deixar bem claro: se o governo e a base do governo
recuarem, eu também vou recuar com o meu substitutivo. Eu retirei o substitutivo na
perspectiva de que haveria o acordo. Contudo, se não houver, não haverá acordo
nenhum da nossa parte. Eu gostaria que honrassem o acordo daí, que eu vou honrálo daqui. (Palmas.)
DEPUTADO RAIMUNDO RIBEIRO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO RAIMUNDO RIBEIRO) – Concedo a palavra a
V.Exa.
DEPUTADO RAIMUNDO RIBEIRO (PPS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é só para saudar os técnicos em saúde bucal e as cirurgiãs dentistas,
concursadas, que estão aqui tentando trabalhar, tentando ser chamadas pelo
governo, tendo em vista que passaram num concurso para trabalhar. Aqui, não
precisa nem dizer a recomendação da OMS, o governo sabe disso. O que precisa é
que o governo aproveite, já que essas pessoas já foram selecionadas sob o aspecto
intelectual, e trate de chamá-las. Não há como se fazer economia numa área que é
vital para a população.
Quero também saudar os nossos companheiros, trabalhadores do SLU, que,
desde o dia 1º de janeiro, de 2015, sofreram o que podia acontecer de pior, a
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redução salarial. Já se vão completar dois anos, e o governo cria comissão atrás de
comissão e não resolve o problema. E está fácil de resolver, é só o governo querer.
Finalmente, quero saudar o pessoal de regularização de terras rurais.
Inobstante a decisão que eu tinha tomado de que não iria votar qualquer tipo de
projeto com conteúdo econômico oriundo do governo, para o pessoal da área rural,
para regularizar os terrenos rurais, que é um compromisso que tive de assumir com
o meu companheiro, saudoso, Benoni Dias Beltrão, da região de Sobradinho, eu
estou aqui para votar.
Finalmente, saúdo nossos companheiros da Polícia Civil, que sempre lutam,
não apenas com o trabalho de estar ali ajudando a população do Distrito Federal,
mas agora também têm de ficar lutando para que se criem as condições de trabalho,
coisa absurda. Infelizmente, essa é a situação que existe em nossa cidade.
Um abraço a todos vocês.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Convoco as Sras. e Srs. Deputados
para a sessão extraordinária, com início imediato após esta sessão ordinária, para
discussão e votação dos seguintes itens:
- Discussão e votação, em segundo turno, do Projeto de Lei nº 1.368, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em segundo turno, do Projeto de Lei nº 1.367, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em segundo turno, do Projeto de Lei nº 1.235, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.390, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.322, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.321 de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar
nº 76, de 2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.261, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº
231, de 2016, de autoria do Poder Executivo;
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- Discussão e votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº
230, de 2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.281, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.364, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.366, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.339, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.400, de
2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 267, de 2015,
de autoria do Deputado Cristiano Araújo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar
nº 87, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.396, de
autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar
nº 63, de 2016, de autoria do Poder Executivo;
- Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.260, de
autoria do Poder Executivo.
Também constam da pauta da sessão extraordinária as demais proposições
constantes da pauta da sessão ordinária, bem como todos os itens incluídos como
extrapauta hoje.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h21min.)

