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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 71ª
(SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA)
SESSÃO ORDINÁRIA,
DE 30 DE AGOSTO DE 2016.

PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Convido o Deputado Prof. Reginaldo Veras a secretariar os trabalhos da
Mesa.
Dá-se início aos
Comunicados da Mesa.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. Secretário.
(Leitura do Expediente.)
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – O Expediente lido vai à
publicação.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, tenho, às 17 horas – nos próximos minutos –, uma reunião com o
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil para tratar de uma matéria de
isolamento de servidores públicos no Ministério da Educação. Entretanto, eu não
poderia sair da Casa, neste momento, sem antes registrar um fato pitoresco.
No dia 23 do corrente, o Sr. Governador exonerou o Sr. Fábio Viana Ávila – o
Sr. Fábio é o atual Administrador do Recanto das Emas –, nomeando a Sra. Maria
Adélia Sobral como a interina, no lugar dele.
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Sr. Presidente, ocorre que, no mesmo dia, o Governador recebeu uma
representação de mais de cinquenta lideranças – não que as tenha recebido na
forma de presença, mas, sim, de documentos –, de aproximadamente cinquenta
entidades da cidade que pedem a permanência do Sr. Fábio. Depois de recebê-los, o
Governador, no mesmo Diário Oficial, mandou suspender a execução desse ato de
exoneração, mantendo, portanto, o Sr. Fábio Viana Ávila.
Ele é um policial militar, major da reserva, e tem tido uma presença muito
grande ali, ainda que não tenha realizado grandes obras, até mesmo por n fatores
que o governo vive.
A própria comunidade é que me pediu que informasse o Plenário desta Casa
sobre a expectativa dela. Estou falando de aproximadamente cinquenta entidades da
sociedade civil da cidade do Recanto das Emas.
É só para deixar clara essa questão que está ocorrendo naquela comunidade,
com o nosso respeito ao Sr. Fábio Ávila – muito conhecido como Major Ávila –, pelo
seu trabalho de respeito à comunidade do Recanto das Emas.
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Agradeço o comunicado de
V.Exa., Deputado Wasny de Roure.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PTN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria pedir, com base na reunião que tivemos no Colégio de Líderes, a inclusão dos
seguintes projetos como itens extrapauta: Projeto de Lei n° 1.193, de 2016; Projeto
de Lei n° 1.194, de 2016; Projeto de Lei nº 1.234, de 2016; Projeto de Lei nº 1.176,
de 2016, todos de autoria do Poder Executivo.
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Nos termos do Regimento e
considerando a reunião que tivemos ainda há pouco, acato a solicitação de V.Exa. e
solicito à Secretaria da Mesa que prepare as matérias para que, depois dos
Comunicados de Líderes e de Parlamentares, possamos entrar na Ordem do Dia com
a votação.
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, Srs. Deputados, antes de entrar no assunto, eu gostaria de dizer que
a nova Mesa, neste momento, tem uma tarefa concomitante à gestão da Casa, que é
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acolher a população que está vivendo um cenário de pane na cidade, em várias
localidades. É necessário, Sr. Presidente, que esta Casa possa dialogar com o
governo para acalmar o cenário que estamos vivendo já há algumas semanas, do
ponto de vista das derrubadas.
Nós, então, queremos manifestar a nossa compreensão para que esta Casa
possa dialogar juntamente com o Ministério Público e ver aquilo que é possível ser
construído como solução.
Também o governo não deve agir apenas como demolidor, mas também
como construtor. Até o momento, não me consta que o Governador Rollemberg,
através de política pública, tenha levantado uma única parede com relação a projetos
habitacionais para a população.
É importante destacar isso, que o problema existe, os seres não são
invisíveis, eles necessitam da moradia. E é preciso entender o que é regular e o que
não é regular, o que é passível de regularização, por que permitiram a construção e
depois de a construção pronta é que se deram conta de que não era possível
construir. Há uma série de etapas que têm de ser aprofundadas nesse debate.
Existe o cenário daqueles que acham que, todas as vezes que nós entramos
na apreciação dessa matéria, estamos defendendo grileiro! Eu nem respondo. É tão
incauto, é tanto desconhecimento do real cenário da nossa sociedade!
É importante que a gente tenha um olhar, uma política pública que venha
com compreensão, como agora, que o governo encaminha para cá o projeto do
Itapoã, que é um projeto que queremos apoiar com as devidas correções.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de manifestar a minha alegria ontem em
ver a postura da Presidenta Dilma Rousseff diante de um cenário extremamente
adverso com a dignidade, a compostura, a transparência, a capacidade de olhar e
responder à altura de uma mulher que chegou ao patamar que chegou.
Infelizmente, nós estamos vivendo um cenário diverso – seja de natureza
econômica, seja de natureza política –, vimos a conduta de adversários, que estavam
numa posição de juiz, que se ausentaram diante das longas quatorze horas de
depoimento e de respostas. Isso empobreceu o Senado que está numa posição de
julgador. Neste momento, eles não são apenas senadores, eles são juízes e têm de
conhecer a peça na sua devida profundidade. Foi absolutamente deplorável ver
senador, hoje, escusando-se de ouvir a manifestação do advogado José Eduardo
Cardozo.
Sr. Presidente, o momento do país é delicado, a instrução do processo é a
mais complexa e a mais difícil, mas foi absolutamente impressionante como a
imprensa internacional retratou esse momento deplorável que a sociedade brasileira
vive. É um momento a que só a história vai caber, independentemente da posição
desse ou daquele.
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Portanto, eu quero aqui manifestar o meu respeito à Presidenta Dilma. Nós
sabemos que é difícil a reversão de voto, Deputado Chico Leite, mas a dignidade, a
conduta, a coragem de uma pessoa perpassa e constrói-se no tempo. Eu quero
registrar aqui o meu respeito à Presidenta Dilma em momentos tão difíceis. Uma
mulher que passou pelo que ela passou na ditadura, passou pelo que passou com o
câncer que vivenciou, e ainda tem a dignidade de enfrentar, responder e, até
mesmo, Deputada Luzia de Paula, fazer autocrítica dos seus erros. Queria que todos
homens e mulheres que estão na vida pública tivessem a capacidade e a dignidade
de reconhecer a transparência e até mesmo seus possíveis erros.
DEPUTADO DELMASSO – Permite-me V.Exa. um aparte?
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Ouço o aparte de V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PTN. Sem revisão do orador.) – Deputado Wasny de
Roure, V.Exa., no início do discurso, falou sobre a questão das derrubadas que estão
acontecendo no Distrito Federal, tendo em vista a ocupação desordenada do solo.
Aqui, eu quero atentar para um projeto que foi encaminhado pelo Poder
Executivo, o Projeto de Lei nº 1.109, de 2016, que “dispõe sobre as medidas e
diretrizes a serem adotadas nos casos de reassentamentos e reordenamentos
compulsórios e involuntários de ocupantes de áreas afetadas pela execução da
Política de Regularização Fundiária de Interesse Social do Distrito Federal, e dá
outras providências”.
Esse projeto de lei, Deputado Wasny de Roure e todos que estão aqui vendo
esta sessão plenária, regulamenta e, inclusive, determina que, em vez de haver
derrubada, deve haver, sim, um reassentamento: A retirada daqueles moradores de
lugares irregulares e o seu reassentamento em áreas de regularização. Eu gostaria
de pedir aos presidentes das comissões, que são os responsáveis por relatar esse
projeto de lei, celeridade, porque eu acredito que esse Projeto de Lei nº 1.109, de
2016, seja uma resposta à sociedade do Distrito Federal, principalmente àqueles que
estão em áreas irregulares, Deputado Rafael Prudente, e agiram de boa-fé, mas
foram usados por grileiros de má-fé, obviamente, e hoje estão sendo aviltados pelo
Estado, tendo as suas casas derrubadas. Esse projeto bota uma pedra nisso e coloca
uma obrigação que o próprio Poder Executivo está encaminhando para que em vez
de haver derrubadas, haja reassentamentos. Muito obrigado.
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Concedo a palavra ao Deputado
Raimundo Ribeiro. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Bispo Renato Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Lira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Robério Negreiros. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Prof. Reginaldo Veras. (Pausa.)
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Eu gostaria de cumprimentar o pessoal que está na galeria, em especial o
pessoal de São Sebastião. Sejam bem-vindos! Quero dizer que todos os Deputados
desta Casa estão irmanados no sentido de combater essa política de desconstrução
da moradia pelo princípio natural: quando Deus criou o mundo, não criou terra
individual para todos nós. Eu acho que o governo tem que criar um projeto de
regularização – regularizar o que está, proibir o que não está. Não faz sentido a
maneira agressiva que, às vezes, a Agefis faz, como se estivesse combatendo
bandidos, quando, na realidade, está combatendo pais de família, trabalhadores.
Passa-se aos
Comunicados de Parlamentares.
Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Delmasso.
DEPUTADO DELMASSO (PTN. Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros da imprensa, demais
assessores, venho usar este momento dos Comunicados de Parlamentares, Deputada
Sandra Faraj, para, na realidade, informar as atividades da CPI da Pedofilia, que está
em pleno funcionamento nesta Casa. A saber, a CPI da Pedofilia, já na próxima
quinta-feira, vai colocar em votação a aprovação de um requerimento para convocar
um chefe de cozinha que foi preso em uma operação da Polícia Federal chamada
Operação Hang Loose.
Essa operação da Polícia Federal apreendeu esse chefe de cozinha que
detinha vários HDs, vários CDs de fotos de crianças em situação de vulnerabilidade
sexual. O que eu acho mais interessante, Deputado Chico Leite, é que vinte e quatro
horas depois, esse chefe de cozinha foi liberado depois de uma operação da Polícia
Federal e do Ministério Público Federal, sem sequer fazer o pagamento de fiança.
Infelizmente, a legislação brasileira, no que concerne à proteção da criança e do
adolescente – aí eu não estou falando da proteção da criança e do adolescente
infrator, mas da proteção da criança e do adolescente que estão na situação de
vulnerabilidade –, permite que uma pessoa que foi flagrada, Deputado Joe Valle,
com diversos HDs que detinham milhares de fotos com crianças nuas e algumas
delas, em posições sexuais, possa ser liberada sem sequer fazer o pagamento de
fiança.
Eu acredito que é necessário haver uma consciência dos membros do
Congresso Nacional para rever essa questão da legislação de proteção da criança e
do adolescente. Eu não estou falando do ato infracional da criança e do adolescente,
mas principalmente de quando a criança e o adolescente sofrem violação nos seus
direitos fundamentais.
Aqui eu quero deixar claro que a CPI vai convocar esse chefe de cozinha.
Espero que ele venha à CPI, que ele possa prestar o depoimento, inclusive para que
possa explicar o porquê da quantidade de fotos dentro dos HDs, Deputado Agaciel
Maia, que foram apreendidos pela Polícia Federal. Quero aqui citar que a Comissão
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Especial de Combate à Pedofilia, que deu origem à CPI da Pedofilia, encaminhou ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal; a Deputada Sandra Faraj, que foi Relatora da
comissão especial e da CPI da Pedofilia, inclusive, fez esse encaminhamento,
aprovado pelo Relatório, da criação de uma vara especializada, Deputado Joe Valle,
no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar os crimes
contra a dignidade de crianças e adolescentes. Isso, na realidade, já é um consenso
no Ministério Público e no próprio Tribunal de Justiça. Hoje eu recebi uma notícia que
me deixou muito feliz: que esse encaminhamento nosso fez com que o Tribunal de
Justiça abrisse esse debate.
Nós também vamos encaminhar uma recomendação, uma sugestão da CPI,
na próxima quinta-feira, à bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional para
que possa destinar recursos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a implantação
dessa vara especializada, bem como da Promotoria de Defesa da Criança e do
Adolescente aqui no Distrito Federal.
Nós não podemos aceitar – aqui eu quero repetir mais uma vez – que a
Capital da República se torne a capital da pedofilia. Hoje eu recebi a informação de
que existem diversas crianças – Deputado Joe Valle, V.Exa. que foi Secretário do
Desenvolvimento Social – em situação de vulnerabilidade na Rodoviária. Elas saíram
de suas casas porque sofriam abuso dos seus pais e estão ali na Rodoviária.
Aqui eu quero citar um trabalho excelente que foi feito pela Secretaria de
Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos
Humanos do Distrito Federal de pegar essas crianças, fazer o recolhimento delas –
até a identificação junto com a Secretaria da Criança – e devolvê-las, muitas vezes, a
seus pais ou até mesmo determinar um tutor para que elas pudessem ser cuidadas.
Contudo, é necessário que o Estado fortaleça o sistema de proteção da criança e do
adolescente, principalmente com a estruturação dos CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social – e dos CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência
Social –, que hoje, infelizmente, por falta de recurso, por falta de priorização
orçamentária, ficam muitas vezes sucateados.
Deputado Joe Valle, sei que V.Exa. fez um esforço. Inclusive, foi elogiado
pelo Conselho Regional de Assistência Social pelo trabalho que V.Exa. fez à frente da
Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade
Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal.
Para finalizar, o que eu gostaria de pedir aos nobres Parlamentares é que
nós possamos pensar na reestruturação e no fortalecimento da rede de proteção à
criança e ao adolescente aqui do Distrito Federal para não deixar que as nossas
crianças venham a ser aviltadas, como têm sido.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Obrigado. (Palmas.)
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PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Dando continuidade aos
Comunicados de Parlamentares, tendo em vista que grande parte dos Parlamentares
presentes falaram como Líderes, eu pergunto: quais Parlamentares gostariam de
fazer uso da palavra? (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Lira.
DEPUTADO LIRA (PHS. Para breve comunicação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente; Sras. e Srs. Deputados; público aqui presente, principalmente meu
pessoal de São Sebastião, moradores do Morro da Cruz, Capão Comprido, Zumbi dos
Palmares, bairro Crixá: a todos vocês uma boa tarde.
Como vocês bem sabem, antes de ser Deputado, sou líder comunitário.
Comecei essa vida de líder comunitário em São Sebastião, lutando por moradia,
lutando por benfeitorias na comunidade. Hoje, como Parlamentar, não posso jamais
me esquecer desse período da minha vida que possibilitou estar hoje aqui na Câmara
como Parlamentar.
Desde que assumi o mandato, eu tenho lutado para poder incluir na
poligonal de São Sebastião o bairro Morro da Cruz, que hoje é o segundo maior
bairro de São Sebastião, como também o Capão Comprido, o Zumbi dos Palmares e
também a parte que hoje é habitada do bairro Crixá, porque, em vez de a Agefis ir lá
e demolir a casa das pessoas, eu tenho aconselhado o governo a regularizar a
situação, a cobrar o IPTU dessas famílias e dar a elas os mesmos direitos que têm os
demais moradores de São Sebastião, que só agora começou a ser regularizada. Por
diversas vezes, tentei destinar emenda para colocar água no Morro da Cruz, energia
elétrica, mas, segundo a CEB, ela não pode ser colocada enquanto não for
regularizada toda aquela situação.
Com isso, os moradores continuam sofrendo por falta de água, iluminação
pública, segurança. Muitas vezes os moradores não compreendem como uma cidade
tem um Parlamentar que não consegue colocar esses benefícios nessas
comunidades. Mas é porque há coisas que eu dou conta de fazer e há coisas que
não. E aquilo que eu não der conta de fazer eu peço apoio à comunidade para botar
água, luz, iluminação e regularizar a situação dos bairros Crixá, Morro da Cruz e
também Capão Comprido. Para informação de vocês, eu destinei recursos, por
emenda parlamentar que deverá ser votada hoje aqui na Casa, para o governo
elaborar o plano urbanístico desses bairros, Deputado Bispo Renato Andrade. Se a
alegação para não colocar água e luz lá é porque não está regularizado, então,
vamos procurar iniciar o processo de regularização. Porque, uma vez que esteja
passível de regularização, todas essas benfeitorias virão naturalmente para a
comunidade.
Por isso, uma vez aprovada aqui nesta Casa a destinação de recursos para
elaboração do projeto urbanístico, que a SEGETH – Secretaria de Estado de Gestão
do Território e Habitação possa, de imediato, também iniciar os trabalhos, possa
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contratar empresa para elaborar esse projeto, porque essas populações carecem de
atenção. Quanto mais retardar o governo, mais esses bairros vão crescer de maneira
desordenada e mais problemas isso vai causar também ao próprio governo, porque
precisam de água, infraestrutura, iluminação, segurança, tudo.
Nesse momento, peço ao Governador Rodrigo Rollemberg que dê uma pausa
na questão das derrubadas em São Sebastião e que trate logo de imediato o
processo de regularização dessas áreas que hoje carecem de ser regularizadas. É
difícil para aqueles moradores chegar tarde do trabalho e não poder tomar banho,
porque não têm água nas torneiras. E, ao mesmo tempo, é também difícil transitar
livremente nos bairros por falta de iluminação pública e segurança, porque
iluminação pública é também uma questão de segurança. Não é luxo para ninguém,
é segurança, sim. E por isso nós temos que tratar dessas questões o mais urgente
possível, porque São Sebastião realmente merece atenção.
Aqui peço a todos os moradores dos bairros que realmente nos ajudem a
conquistar essas benfeitorias, a começar pelo projeto urbanístico, porque, a partir
desse projeto, todos esses bairros já estarão aptos a terem água e luz para toda a
comunidade. Muito obrigado.
Eu quero parabenizar aqui as lideranças comunitárias e dizer a todos vocês
que podem, sim, contar com o Parlamentar da sua cidade. Muito obrigado.
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Agradeço ao Deputado Lira.
Existem ainda dois Parlamentares inscritos nos Comunicados de Parlamentares. Em
seguida, daremos início à Ordem do Dia. Temos apenas quatro projetos para
votarmos. Faço um apelo aos Parlamentares que se encontram em seus gabinetes
para que se dirijam ao plenário.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Joe Valle.
DEPUTADO JOE VALLE (PDT. Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.) – Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, boa tarde à galeria.
Sr. Presidente, agradeço a possibilidade de mais uma vez estar nesta
tribuna. Na fala de todos os Deputados que aqui estiveram, foi consensual a questão
das derrubadas. Eu gostaria de conclamar, chamar a Câmara a participar desse
processo. A Deputada Telma Rufino é Presidente da Comissão de Assuntos
Fundiários e é uma pessoa completamente dedicada a esse assunto. Que possamos
fazer uma audiência pública, que é o instrumento que esta Casa tem para auscultar
e, a partir dela, tomar decisões. Que possamos, de forma balizada, nos
posicionarmos em todos esses processos, entendendo que está sendo consenso na
cidade a questão das derrubadas da forma como vêm sendo feitas.
É claro que ninguém aqui prega a ilegalidade. É claro que nenhum Deputado
que tem bom senso, e todos têm, pregam a ilegalidade, mas para o formato que tem
sido feito – derrubar casas construídas, em um modelo onde o Estado não se colocou
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a tempo – tem que existir outra solução. Então, eu quero me colocar à disposição,
Deputada Telma Rufino, e ajudar nesse processo da audiência pública. Que
possamos dar alento a essa população que se mobilizou com todos os recursos da
sua vida para construir suas casas nesses locais, e que o governo ache uma solução.
O Deputado Agaciel Maia, o Deputado Wasny de Roure, o Deputado Bispo
Renato Andrade, o Deputado Lira, que acaba de se pronunciar, o Deputado Julio
Cesar, todos aqui são a favor de que encontremos uma solução minimamente viável,
levando em consideração a qualidade de vida das pessoas. Acho este momento
extremamente importante para trazer à Casa essa discussão. A partir da audiência
pública, que se chegue a um bom projeto de lei, a uma boa lei que dê segurança às
pessoas, mas também que o governo tenha amparo para continuar trabalhando pela
legalidade na nossa cidade.
Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizar uma ação que aconteceu hoje e
acredito que seja um marco na história da agricultura do Distrito Federal. Trata-se do
lançamento do Plano Safra 2016/2017, o primeiro Plano Safra lançado nesta cidade.
Uma política clara, bem definida, um plano a ser seguido por todos os espaços: pela
Federação de Agricultura, pelas associações, pelos assentamentos. O Estado se
coloca à disposição da comunidade com aquele documento lançado hoje.
Apesar de sempre estar atento e criticar o que deve ser criticado, faço um
elogio à Secretaria de Agricultura e a todos que participaram na formulação desse
plano, que realmente nos dá uma esperança muito grande. V.Exa. é uma pessoa
ligada à agricultura, tem ajudado e andado por toda a área rural do Distrito Federal.
Que possa estar junto nessa empreitada e nos ajudar para conseguirmos efetivar
esse plano, porque só plano não adianta. Realmente é um documento importante
que norteia todas as alternativas viáveis para esse homem do campo, tão sofrido.
Eu fiquei muito feliz com o formato que foi dado e quero me colocar à
disposição. Eu gostaria de convidar todos os colegas para conhecerem o Plano Safra
que foi lançado hoje, porque é um documento consistente, robusto, que vai trazer
resultado para a área rural do Distrito Federal.
Muito obrigado, Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Quero parabenizar o nobre
Deputado Joe Valle pelo seu pronunciamento.
Concedo a palavra ao Deputado Chico Vigilante.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero em primeiro ponto me
solidarizar com os moradores que estão aqui. Eu tenho acompanhado essas
derrubadas, aquela máquina da unha grande derrubando a casa das pessoas, e eu
não vejo um grileiro na cadeia.
(Manifestação da galeria.)
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DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Não tenho notícia de nenhum grileiro na
cadeia. O Governador Rodrigo Rollemberg não vai conseguir resolver o problema de
habitação, derrubando a casa ou o barraco de quem comprou um pedaço porque
não tinha outro canto para ir. Eu que ando ali pelo Sol Nascente constantemente, já
vi lugares em que a pessoa só vai depois que não tem mais nenhuma saída para
onde ir.
Nós sabemos que o dono do barraco não aluga para quem tem filhos, para
quem tem criança. Na Ceilândia, eu sei da estória de uma mulher que, para alugar
um barraco, teve que colocar os filhos dentro do guarda-roupa porque a dona não
alugava se ela tivesse filho. Ela botou eles lá e, quando amanheceu o dia, vendo
aquele monte de criancinhas brincando no quintal, a mulher foi reclamar. Ela disse:
“Se eu não tivesse guardado os filhos, não teria como alugar porque você não ia
alugar”. É a realidade.
Você pode olhar os homens e as mulheres que estão aqui neste momento,
todo mundo com cara de trabalhador, mão de trabalhador, roupa de trabalhador,
jeito de trabalhador. Nenhum tem cara de grileiro. Acho que está na hora de o
governo mudar o foco. Em vez de derrubar os barracos, coloque os grileiros na
cadeia e faça habitação para esse povo que está precisando. (Palmas.)
Dito isso, Sr. Presidente, eu quero falar de mais dois assuntos. Em primeiro
lugar, no sábado eu tive a oportunidade, Deputado Agaciel Maia, de participar de um
momento de extrema felicidade na minha vida, Deputado Bispo Renato Andrade, que
foi o aniversário do advogado brilhante desta cidade, o Dr. José Oscar Pelúcio. Ele foi
o primeiro advogado que advogou para mim, quando eu não tinha um centavo para
pagar advogados. Foi quando a gente fez a primeira greve dos vigilantes no Distrito
Federal, em 1979. Lá estava o Dr. José Oscar, um comunista convicto, socialista de
primeira linha, um homem realmente brilhante, que tem uma vida inteira dedicada
ao povo, uma vida inteira dedicada às causas justas da população do Distrito Federal
e do Brasil, por onde ele andou. Na época da ditadura militar, chegou a ser
torturado, foi preso, condenado, torturado, porque naquele tempo ele já fazia o bem
à classe trabalhadora. É exatamente o Dr. José Oscar Pelúcio.
Portanto, eu quero aqui parabenizar o Dr. José Oscar. Foi uma bonita festa
com os amigos dele presentes ali, a família, a D. Eva, a Denise, a Claudinha, os
demais filhos, o Paulinho, todo mundo o aplaudindo, ele que é um exemplo de ser
humano, Deputado Chico Leite, pessoa realmente extraordinária. Eu rendo aqui os
meus parabéns ao Dr. José Oscar Pelúcio.
Em segundo lugar, eu quero falar de uma mulher de garra, uma mulher de
fibra, corajosa, que é nossa querida Presidenta Dilma Roussef. Uma mulher,
Deputada Luzia de Paula, que orgulha as mulheres e os homens do Brasil, pela sua
firmeza e coragem. Ontem, assistindo ao depoimento dela, durante quinze horas
sentada ali, sem deixar um questionamento sem resposta, eu perguntei para mim,
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Deputado Chico Leite – V.Exa. é promotor de justiça –: quem de nós aqui, homens e
mulheres que estão aqui, servidores, jornalistas, quem de nós enfrentaria o que ela
está enfrentando, com o brilhantismo com que ela enfrentou? Quem de nós teria a
altivez que ela teve, respondendo de maneira altiva, respondendo de maneira
corajosa? Ela respondeu de maneira respeitosa, até quando era provocada por quem
não tem nenhuma moral para provocá-la, muito menos para questioná-la.
O que eu lamento é que é um congresso formado de farsantes. Alguns que
deveriam estar na cadeia, comprovadamente corruptos, têm a coragem de atacar e
agredir uma mulher que já vai completar 70 anos de idade e que dedicou a sua vida
inteira ao combate às injustiças sociais e ao combate pela democracia.
Eu via ontem a Presidenta Dilma enfrentando um segundo tribunal de
exceção – porque é a segunda vez que ela enfrenta na vida –, e não era muito
diferente da jovem Dilma, que, ainda menina, enfrentou os generais que
compunham o Conselho de Sentença Militar, que, dado à altivez dela, tiveram que
esconder o rosto com as mãos com vergonha de estar condenando aquela mulher.
Ontem, diante das provocações daquele povo que estava ali, daqueles que
não representam efetivamente esta nação, ela, com a mesma altivez com que
enfrentou os generais, enfrentou agora o segundo tribunal de exceção.
Até acho que aquilo ali é um jogo de cartas marcadas, mas acho que foi
importante o posicionamento dela para falar para o Brasil, falar para o mundo e
entrar para a História. Um dia ela será compreendida.
Muito obrigado.
PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Antes de entrar na Ordem do
Dia, solicito à Sra. Secretária, Deputada Telma Rufino, que proceda à chamada
nominal dos Deputados para verificação de quorum.
(Procede-se à verificação de quorum.)
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PRESIDENTE (DEPUTADO AGACIEL MAIA) – Estão presentes 12 Deputados,
não havendo, portanto, quorum regimental.
É necessário que haja 13 Deputados. A Presidência vai suspender os
trabalhos durante cinco minutos para alcançarmos o quorum. Convido os nobres
Deputados que se encontram em seus gabinetes a se dirigirem ao plenário para a
votação dos quatro projetos que foram acordados na reunião.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17h24min, a sessão é reaberta às 17h39min.)
(Assume a Presidência o Deputado Juarezão.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Esta reaberta a sessão.
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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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Consulto os Líderes se há acordo
para superarmos o sobrestamento dos itens de nºs 1 a 149, relativos aos vetos da
Ordem do Dia, e votarmos as demais proposições.
Não havendo manifestação em contrário, solicito à Sra. Secretária, Deputada
Telma Rufino, que proceda à leitura do primeiro item da extrapauta, para votação.
Item extrapauta nº 1:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.193, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual
do Distrito Federal no valor de R$ 2.127.000,00 (dois milhões, cento e vinte e sete
mil reais)”.
Solicito ao Relator, Deputado Agaciel Maia, que emita parecer da Comissão
de Economia, Orçamento e Finanças sobre a matéria.
DEPUTADO AGACIEL MAIA (PR. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, as cinco emendas de plenário são
de simples remanejamentos de Deputados que não conseguiram apresentar em
tempo, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, o remanejamento das
dotações orçamentárias.
Portanto, devidamente examinadas as Emendas Modificativas nºs 142, 143,
144, 145 e 146, pelo corpo técnico da Casa, pelo técnico em orçamento Getúlio e
pela Assessoria de Plenário, e não havendo nenhum impeditivo, sou pela
admissibilidade e aprovação das referidas emendas.
É o parecer, Sr. Presidente.
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 da CEOF está aprovado com a presença de 13 Deputados.
Em discussão o Projeto de Lei nº 1.193, de 2016. (Pausa.)
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, agora, na fase de discussão, o Deputado Wasny de Roure – S.Exa.
teve que ir a uma reunião na OAB –, no Colégio de Líderes, tinha acertado que
ficaríamos aqui para votar os dois créditos e o projeto do terreno do Itapoã, que
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trata de uma doação a ser feita ao GDF, para que se possa tirar as escrituras
daquele povo lá.
Quero deixar claro aqui que eu e o Deputado Ricardo Vale – somos da
bancada do Partido dos Trabalhadores – não fazemos parte deste governo, mas
estamos aqui, garantindo o quorum, porque este é o compromisso que temos com
Brasília: não vamos deixar Brasília parar por causa de capricho político ou de birra
com o Sr. Rollemberg. Continuamos no nosso lugar, sendo oposição ao Governador
Rollemberg, mas toda vez que houver algo que é justo, que é bom para a cidade,
estaremos aqui, votando.
Inclusive, eu gostaria que aqueles que ficam falando em alguns blogs e
tudo... “Não, porque a bancada do PT é quem mais ajuda.” Não! Nós não estamos
ajudando o Governador Rodrigo Rollemberg. Ajudamos Brasília! Não quero que a
cidade pare. Esse comportamento que estamos tendo aqui, da minha parte e – creio
– da parte do Deputado Ricardo Vale, é o comportamento que eu sempre tive,
inclusive no tempo do Governo Joaquim Roriz, lá na velha Câmara Legislativa. Está
aqui o Secretário José Flávio, que se lembra disto: toda vez que eram projetos que
beneficiavam a população do Distrito Federal, eu dizia ao Zé: “Preocupe-se com
outro. Nós estaremos aqui para garantir.”
Agora, toda vez que for algo que não seja importante para a população do
Distrito Federal, estaremos aqui também, dizendo: “Olha, esse daqui não dá. Nós
não vamos votar, porque não é bom para Brasília.” Esse é o nosso compromisso com
esta cidade.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PTN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero, primeiramente, parabenizar a bancada do Partido dos Trabalhadores e a
bancada da oposição que faz oposição responsável nesta Casa. Nos debates que são
bons para Brasília, eles estão sempre favoráveis. É óbvio que fazem seu papel de
oposição na fiscalização do governo do Distrito Federal, não é, Deputado Chico
Vigilante?
Quero aqui parabenizar, então, em nome de V.Exa. e do Deputado Ricardo
Vale, a bancada da Oposição nesta Casa, que tem feito uma oposição responsável,
defendendo, acima de tudo, os interesses de Brasília.
Obrigado, Sr. Presidente.
DEPUTADO PROF. ISRAEL – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
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DEPUTADO PROF. ISRAEL (PV. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço desculpas por usar este momento para falar, mas eu só gostaria de pedir que
V.Exa. retirasse de pauta o item nº 257, por favor. Muito obrigado.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato a solicitação de V.Exa.
Continua em discussão o Projeto de Lei nº 1.193, 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 14 Deputados.
Item extrapauta nº 2:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.194, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do
Distrito Federal no valor de R$ 17.779.133,00 (dezessete milhões, setecentos e
setenta e nove mil, cento e trinta e três reais)”.
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 14 Deputados.
Item extrapauta nº 3:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.234, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “abre crédito especial à Lei Orçamentaria Anual do
Distrito Federal no valor de R$ 2.263.984,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e
três mil, novecentos e oitenta e quatro reais)”.
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 14 Deputados.
Item extrapauta nº 4:
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Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.176, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “autoriza o Poder Executivo a proceder a reversão e
doação de imóveis que especifica, pertencentes ao patrimônio do Distrito Federal à
Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e dá outras providências”.
Em discussão.
Não mais havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
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,
no caso desse projeto, ficou acordado que será apresentada uma emenda. Portanto,
vamos votá-lo em primeiro turno, vamos apresentar a emenda e aprovaremos a
emenda na votação em segundo turno. A emenda acertada no Colégio de Líderes
colocaria que as áreas de comércio – o que é correto – iriam para licitação. Comércio
e indústria.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Esta Presidência aguarda a emenda
para apreciá-la em segundo turno na próxima sessão.
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 14 Deputados.
A matéria segue a tramitação regimental.
Consulto os líderes para saber se há acordo para convocação de sessão
extraordinária para votação de projetos em segundo turno.
Não havendo manifestação contrária...
Antes, porém, solicito que os requerimentos e as moções...
DEPUTADA SANDRA FARAJ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA SANDRA FARAJ (SD. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
solicito que seja incluído na pauta o requerimento sobre a realização de audiência
pública no dia 9 de setembro de 2016, aqui no plenário desta Casa, para debater
sobre o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Essa audiência está prevista
para o dia 9 de setembro, às 15h, aqui no plenário. Solicito, portanto, que seja lido
esse requerimento, e o item seja incluído na pauta, porque estamos com esse evento
programado para o dia 9 de setembro.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Sobre a mesa, Expediente que será
lido pela Sra. Secretária.
(Leitura do Expediente.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – O Expediente lido vai à publicação.
Esta Presidência acata a solicitação da Deputada Sandra Faraj e inclui, como
item extrapauta, o Requerimento nº 1.986, de 2016.
Consulto os líderes para saber se há acordo para apreciação dos
requerimentos e moções em bloco, pelo processo simbólico. (Pausa.)
Havendo acordo, passamos à apreciação em bloco dos seguintes itens:
Item nº 227:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 434, de 2016, de autoria
da Deputada Telma Rufino, que “manifesta votos de louvor e parabeniza pelos
relevantes serviços prestados ao Distrito Federal a pessoa que menciona”.
Item nº 228:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 435, de 2016, de autoria
da Deputada, Telma Rufino, que “manifesta votos de louvor e parabeniza pelos
relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal as pessoas que
menciona”.
Item nº 229:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 436, de 2016, de autoria
do Deputado Wasny de Roure, que “manifesta pesar ao falecimento do ator
Guilherme Karam”.
Item nº 230:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 437, de 2016, de autoria
da Deputada Celina Leão, que “manifesta votos de Louvor e parabeniza os
nutricionistas do Distrito Federal pelo seu dia”.
Item nº 231:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 438, de 2016, de autoria
dos Deputados Telma Rufino, Celina Leão, Delmasso e outros, que “manifesta votos
de louvor e parabeniza, pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito
Federal e pela brilhante trajetória profissional de cada um, os corretores de imóveis
que menciona”.
Item nº 232:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 439, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Cinemark
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Pier 21, pela parceria firmada com o programa ViraVida, em prol do desenvolvimento
dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 233:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 440, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza a Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO pela parceria firmada com o
Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento dos jovens vítimas de violência
sexual”.
Item nº 234:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 441, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza a Caixa
Econômica Federal-CAIXA pela parceria firmada com o programa ViraVida, em prol
do desenvolvimento dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 235:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 442, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS pela parceria firmada com o
Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento dos jovens vítimas de violência
sexual”.
Item nº 236:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 443, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Consórcio
Inframérica Aeroportos, pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol do
desenvolvimento dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 237:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 444, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza a LATAM
Airlines Group S/A pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol dos
jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 238:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 445, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT pela parceria firmada com o
Programa ViraVida, em prol dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 239:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 446, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza a Vara da
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Infância e da Juventude do Distrito Federal – VIJ/DF, pela parceria firmada com o
Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento de jovens vítimas de violência
sexual”.
Item nº 240:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 447, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza os Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS/DF, pela parceria firmada com o Programa
ViraVida, em prol do desenvolvimento de jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 241:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 448, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza os Centros de
Referência Especializada de Assistência Social – CREAS/DF pela parceria firmada com
o Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento de jovens vítimas de violência
sexual”.
Item nº 242:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 449, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Programa de
Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência do Distrito Federal – PAV/DF pela
parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento de jovens
vítimas de violência sexual”.
Item nº 243:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 450, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE pela parceria firmada
com o Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento dos jovens vítimas de
violência sexual”.
Item nº 244:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 451, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/DF pela parceria firmada com o
Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento de jovens vítimas de violência
sexual”.
Item nº 245:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 452, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal – SENAC/DF pela parceria
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firmada com o Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento dos jovens vítimas de
violência sexual”.
Item nº 246:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 453, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Serviço Social
do Comércio – SESC pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol do
desenvolvimento dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 247:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 454, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Serviço Social
da Indústria – SESI/DF pela parceria firmada com o desenvolvimento dos jovens
vítimas de violência sexual”.
Item nº 248:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 455, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza os Conselhos
Tutelares do Distrito Federal pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol
do desenvolvimento dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 249:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 456, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Outback
Steakhouse do Pier 21 pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol do
desenvolvimento dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 250:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 457, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Banco de
Brasília – BRB pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol do
desenvolvimento dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 251:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 458, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o Banco do
Brasil – BB pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol do
desenvolvimento dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 252:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 459, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza a Secretaria de
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal pela
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parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol do desenvolvimento de jovens
vítimas de violência sexual”.
Item nº 253:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 460, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza a Companhia
Energética de Brasília – CEB pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol
dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 254:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 461, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor e parabeniza a Defensoria
Pública do Distrito Federal pela parceria firmada com o Programa ViraVida, em prol
do desenvolvimento dos jovens vítimas de violência sexual”.
Item nº 255:
Discussão e votação, em turno único, do Requerimento nº 1.968, de 2016,
de autoria da Deputada Luzia de Paula, que “requer a realização de audiência pública
no dia 28 de setembro de 2016, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, para debater o § 9º do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
o qual foi introduzido na referida norma por meio da Ementa à Lei Orgânica nº 74,
de 2014”.
Item nº 256:
Discussão e votação, em turno único, do Requerimento nº 1.969, de 2016,
de autoria do Deputado Raimundo Ribeiro, que “requer a realização de audiência
pública no dia 19 de setembro de 2016, às 10 horas, no plenário da Câmara
Legislativa, para tratar sobre a manutenção do programa Jovem Candango”.
Item nº 258:
Discussão e votação, em turno único, da Mensagem nº 165, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “requer a retirada de tramitação do PL 1.178/16 e
PLC 21/15”. (PROC nº 25/16)
Item nº 259:
Discussão e votação, em turno único, da Mensagem nº 174, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “requer a retirada de tramitação do PL 1.164/16”.
Item extrapauta:
Discussão e votação, em turno único, do Requerimento nº 1.986, de 2016,
de autoria da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio Varejista, que “requer a
realização de audiência pública, no dia 9 de setembro de 2016, às 15h, no Plenário
desta Casa, para debater sobre o tema: ‘Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal’”.
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DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS – Sr. Presidente, solicito o uso da
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.

DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS (PDT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é muito mais para alertar, porque tem sido uma prática corriqueira nesse
Parlamento. Lá no Colégio de Líderes, ficou combinado que só votaríamos nesta Casa
projetos, moções, seja lá o que for, de Deputados que estivessem presentes. Fica
muito fácil, Sr. Presidente, eu apresentar o que quero, sair para resolver meus
problemas externos e deixar o pepino aqui nas mãos dos colegas que estão sempre
presentes. Votarei dessa vez, Sr. Presidente, mas alerto que vou orientar o meu
bloco para que, daqui para a frente, toda vez que essa prática acontecer, nós não
votemos. Isso se chama desrespeito, Sr. Presidente. Alguns estão aqui, mas há
vários com moções e requerimentos que não estão aqui presentes. Então, fica o
alerta. Vou orientar o meu bloco, daqui para frente, a tomar essa atitude. Obrigado,
Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Será levado à reunião de Líderes.
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, eu entendo
a posição do nobre colega Deputado Prof. Reginaldo Veras, mas, às vezes, nós
temos de abrir algumas exceções. De modo que o nosso bloco está orientado a votar
a favor dessas proposições. Obrigado.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão, em bloco, as moções
e os requerimentos. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam as moções e os requerimentos permaneçam
como estão; os que forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 14
Deputados.
Convoco as Sras. e os Srs. Deputados para a sessão extraordinária, com
início imediato após essa sessão ordinária, para discussão e votação, em segundo
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.193, de 2016; 1.194, de 2016; 1.234, de 2016;
1.176, de 2016.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h02min.)
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