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APRESENTAÇÃO
Ao término da 54º legislatura da Câmara dos Deputados, diante de 
um cenário político e social que nos remete aos grandes desafios e 
transformações nas relações humanas, faço deste Informativo Parla-
mentar um documento de prestação de contas na caminhada que em-
preendemos em defesa dos valores da Família Tradicional, da Vida, 
da Ética na Política, dos marcos que garantem a Liberdade de Expres-
são e da Democracia. 

Entendo que a enigmática relação entre as três instâncias da tempora-
lidade - Passado, Presente e Futuro - tem sido há muito tempo objeto 
de reflexão de filósofos e historiadores. No passado, lutamos para 
construir uma nação livre e soberana e no presente trabalhamos para 
manter as conquistas e ampliá-las para atender às demandas do Bra-
sil para o século XXI. Mas o futuro exigirá do parlamentar a paciência 
do elefante, a força do leão e a visão da águia. As múltiplas investidas 
contra e os valores constitutivos da Nação e que foram a base funda-
mental de nossa sociedade brasileira nos leva a lutar com toda a paci-
ência, força e visão para manter edificado o que nossos antepassados 
construíram. 

Caminhamos para um novo mandato de muitos desafios, mas este 
documento serve, para além da prestação de contas, à reflexão de que 
para construir um caminho sólido a frente, deve-se, sempre, olhar as 
pegadas que deixamos atrás e observar se estamos no caminho certo. 
Um homem só envelhece quando deixa de sonhar e eu continuo so-
nhando com um Brasil melhor e livre. Unidos pelo Amor Construire-
mos um Brasil Melhor. Deus nos abençoe.

Arolde de Oliveira
Deputado Federal

“A verdadeira medida de um homem não se vê 
na forma como se comporta em momentos de 

conforto e conveniência, mas em como se mantém 
em tempos de controvérsia e desafio.”

Martin Luther King





Projetos 
de Lei

“A covardia coloca a questão, ‘É seguro?’
O comodismo coloca a questão, ‘É popular?’

Mas a consciência coloca a questão, ‘É correto?’
E chega uma altura em que temos de tomar uma posição que não é 
segura, não é elegante, não é popular, mas o temos de fazer porque 

a nossa consciência nos diz que é essa a atitude correta.”
Martin Luther King
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Apresentados

Autor do Projeto de Lei 7384/2014
Altera dispositivos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e da Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para disciplinar o prazo de envio de 
faturas aos consumidores.

Autor do Projeto de Lei 7623/2014
Altera os artigos 302, 303 e 308 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
sanções administrativas e crimes de trânsito.

Autor do Projeto de Lei 8116/2014
Dispõe sobre a proteção ao nascituro.

Autor do Projeto de Lei  5069/2013
Tem como objetivo tipificar como crime contra a vida o anúncio de 
remédios ou outros meios abortivos e ainda prevê penas específicas 
para quem induz a gestante à prática de aborto.

Autor do Projeto de Lei 5237/2013 
Visa impedir  a entrada e permanência no Brasil  de estrangeiros  que 
como  agentes públicos ou ex-agentes que cometeram em seus países 
de origem crimes de corrupção, que tenham aceitado propina ou van-
tagem indevida em virtude de seus cargos ou funções. 

Relatados

PDC 541/2011 
Dispõe sebre a realização de plebicito para decidir sobre a adoção do 
horário de verão no território brasileiro.

PL 772/2010 
Altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, para determinar que, durante 
as edições da Copa do Mundo de Futebol organizada pela Fédération 
Internationale Football Association – FIFA, serão feriados nacionais os 
dias em que houver jogo da Seleção Brasileira Masculina de Futebol.
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PL 3895/2012 
Dispõe sobre a atividade de revenda varejista de eletricidade para 
abastecimento de veículo automotor elétrico ou elétrico híbrido.

PL 4810/2012 
Institui o dia 24 de maio como o Dia Nacional do Metodismo Wesleyano.

PL 3435/2012 
Inscreve o nome de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa no Livro dos 
Heróis da Pátria.

PL 4618/2012 
Denomina “Rodovia Coronel José Meirelles” o trecho da rodovia BR-
163 entre as cidades de Cuiabá e Santarém, no Estado de Mato Grosso.

PL 6907/2013 
Denomina “Rodovia Coronel José Meirelles” o trecho da rodovia BR-
163 entre as cidades de Cuiabá e Santarém, no Estado de Mato Grosso.

PL 7131/2014 
Institui o dia 17 de fevereiro como o “Dia Nacional da Música Raiz” 
- Caipira.

Projetos de Decretos Legislativos (PDC) 

Autor do PDC 871/2013 
Tem o objetivo de sustar  os efeitos da Resolução nº 175, de 2013, do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a habilitação, celebra-
ção de casamento civil, ou de conversão de união estável em casa-
mento entre pessoas de mesmo sexo em virtude de ser competência 
do Congresso Nacional decidir sobre a matéria e não do CJ.

Autor do PDC 1121/2013 
Visa sustar a aplicação do Acordo de Cooperação Técnica TSE nº 
07/2013, celebrado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a SERASA 
S/A na data de 16 de julho de 2013 que dava, de forma inaceitável, 
direitos ao Tribunal Superior Eleitoral de repassar para a empresa 
privada o cadastro nacional de todos os eleitores. 



Discursos e 
Pronunciamentos 

2014

“Mesmo as noites totalmente sem 
estrelas podem anunciar a aurora 

de uma grande realização.”
Martin Luther King
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Fragilidade da economia brasileira, prisão de  
mensaleiros e empréstimos secretos 

Sr. Presidente, Deputado Amauri Teixeira, colegas Parlamentares, 
saúdo V.Exa., nesta minha primeira vinda à tribuna, desejando a to-
dos os nossos colegas Parlamentares um 2014 de muito sucesso. 

Este será um ano difícil, um ano de eleição, um ano em que a verdade 
nem sempre será transparente, mas com certeza venceremos.

O ano começou quente. A Sessão Legislativa começou quente. 

A economia mostra sinais de fragilidade apesar de toda a visível ma-
nipulação de índices. Nós vemos, nas prateleiras dos supermercados, 
e é fato confirmado pelas donas de casa, uma inflação muito acima 
daquilo que é publicado como sendo a inflação oficial. Então, na eco-
nomia, vimos um déficit, inclusive, de transações correntes do País 
— o maior recorde nesses últimos 20 anos —, de 4 bilhões de dólares. 
Enfim, são todos sinais de que a economia, este ano, pode cobrar con-
ta dos desmandos, dos desvios dos últimos 12 anos.

Temos também outra novidade recente, que esquenta a chapa: a pri-
são de mais um mensaleiro. Isso é muito importante, porque é emble-
mático. A Nação assiste, então, ao progresso das medidas judiciais, 
punindo, punindo os desvios de conduta de Parlamentares.

Vimos também, neste começo de ano, o resultado de empréstimos 
secretos. Agora, em Cuba, vimos a inauguração de um porto de mi-
lhões de dólares com empréstimo brasileiro, enquanto no Brasil os 
postos de saúde continuam sem funcionar.

E mais recentemente, como fui um dos primeiros Parlamentares a 
anunciar o Mais Médicos como escravidão, ontem, ouvimos e vimos 
uma denúncia muito grave no Congresso, que será objeto de um pro-
nunciamento meu numa próxima oportunidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (04/02/2014)
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Solidariedade à morte do cinegrafista Santiago  
Ilídio Andrade em manifestação

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, inicialmente, quero reafirmar a 
minha solidariedade à família e aos amigos do cinegrafista Santiago 
Andrade, morto semana passada por um terrorista e baderneiro, du-
rante manifestação pacífica no Rio de Janeiro.

As manifestações populares, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
são essenciais para o fortalecimento da democracia. Devemos defen-
dê-las sempre, estimulá-las sempre - as manifestações pacíficas. Mas 
devemos identificar que no meio dessas manifestações sempre existe 
espaço para a violência, sempre existe espaço para o terrorismo, sem-
pre existe espaço para os assassinos, para verdadeiras milícias, para 
mercenários, pagos por interesses públicos, às vezes por ONGs, para 
fazerem badernas, para destruírem o patrimônio público e o patrimô-
nio privado e, agora, tirarem vidas inocentes.

Vivemos um momento de reflexão. Precisamos refletir. A Nação preci-
sa pensar em alguns aspectos. Primeiro, a degradação da autoridade 
constituída, da segurança pública em nosso País. Isso faz parte da des-
construção da autoridade, justamente para permitir que atitudes como 
essa a que me referi, de terrorismo, tenham espaço e desrespeitem. 

A polícia, tanto quanto eu sei, não cometeu nenhum assassinato, ne-
nhum ferimento grave, durante as manifestações, desde junho do ano 
passado. Então, a polícia agora se fortalece. Nós temos que fortalecer 
a autoridade policial preventiva e repressiva desses movimentos que 
vêm tirar vida em manifestações pacíficas. 

Existem indícios seguros, já nos primeiros passos dessas investiga-
ções no Rio de Janeiro, de que até gabinetes de Parlamentares e ONGs 
ligadas a assessores de Parlamentares da Assembleia Legislativa en-
volvidos na defesa desses criminosos, quando são presos. Existem 
indícios - quase certeza - de que muitos deles já estiveram presos em 
outras manifestações, por procederem da mesma maneira. Então, 
tudo isso é muito triste. 

E mais, Sr. Presidente: vemos nesse episódio do mensalão, por exem-
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plo, a solidariedade de Parlamentares a ladrões que saquearam os 
cofres públicos, que foram investigados e foram condenados, que es-
tão presos. Aqui, do lado de cá, nós vemos a solidariedade - quase 
cumplicidade - ao que essas pessoas fizeram no passado, pelo que 
foram julgadas, apenadas e aprisionadas. 

Vemos com tristeza a degradação da autoridade, vemos autoridades 
constituídas desta Casa desacatando o Poder Judiciário. O gesto irres-
ponsável de um colega nosso, Vice-Presidente desta Casa, em quem 
eu votei para ser Vice-Presidente, um gesto de desafio e desacato, 
confundiu a sua condição de Parlamentar com imunidade de voz e 
voto para desacatar. Ele esqueceu que, naquele momento, era o Chefe 
do Poder Legislativo, numa posição de magistrado. Jamais poderia 
ter feito aquele gesto de desacato ao Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. E vimos mais recentemente até o ex-Presidente da República 
também agredir o Poder Judiciário. 

Todas essas coisas acontecem e degradam a autoridade, degradam o 
poder coercitivo do Estado. E o Brasil marcha a cada dia para a des-
moralização, para a baderna. É isso o que está acontecendo, e é disso 
que nós temos que tomar consciência. A Nação terá neste ano uma 
oportunidade de corrigir esses fatos, nas eleições. (12/02/2014)

RIC à Ministra da Secretaria de Direitos Humanos  
sobre o repasse ao DDH e CPI do Vandalismo

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, quero deixar registrado aqui 
que encaminhei à Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República requerimento de informações sobre convênios e 
repasses de recursos para o DDH - Instituto de Defensores de Direitos 
Humanos, do Rio de Janeiro.

Fiz esse requerimento porque no site do Instituto é identificado que a 
instituição tem prestado apoio aos militantes que participam dos pro-
testos e das manifestações que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. 
Recentemente, ocorreu o assassinato, por um terrorista mascarado, de 
um cinegrafista que estava exercendo a sua profissão.
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O objetivo do nosso requerimento é saber se o contribuinte não está 
bancando essa organização, que está envolvida nesse processo no Rio 
de Janeiro.

A propósito, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro instalou uma 
CPI para apurar esses casos. O Deputado Bernardo Rossi propõe in-
vestigar os ataques que culminaram com a morte de um cinegrafista, 
inclusive com indícios de que há partidos políticos envolvidos, princi-
palmente o PSOL, entre outros.

Essa é uma medida interessante, que deveremos usar também nesta 
Casa: implantar uma CPI para investigar esses casos, essa bandida-
gem e agora terrorismo.

As Assembleias Legislativas devem, sim, por meio dos seus Parlamen-
tares, implantar CPIs para investigarem esses casos de badernas.

Este é o registro que queria fazer. (18/02/2014) 

Controle da liberdade de expressão e de  
opinião na América Latina

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, eu quero deixar registrado que 
a Venezuela já controla a mídia eletrônica em seu país - rádio e televi-
são. E, agora, está controlando a importação dos insumos dos jornais 
impressos, o papel, principalmente. Vários jornais já pararam de cir-
cular e outros tantos estão indo no mesmo caminho.

Recentemente, no final da semana passada, com as manifestações nas 
ruas contra a ditadura de Maduro, também começaram a fazer o con-
trole sobre as redes sociais da Internet. Isso é o prenúncio do que já 
está acontecendo: o mesmo controle também no Equador, na Bolívia 
e, agora também na Argentina. Isso é uma montagem para o controle 
da liberdade de expressão e de opinião na América Latina para facili-
tar a implantação desse regime bolivariano.

Nós precisamos colocar as barbas de molho. Sabemos que o Governo 
do PT tem uma grande simpatia por Cuba, por todas as ditaduras 
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africanas. Faz empréstimos secretos e ajuda essas ditaduras. Então, 
nós temos que ficar alerta, porque esse é o primeiro passo para o fim 
da liberdade de expressão, para o fim da liberdade de opinião, para o 
fim de todas as liberdades que nós já desfrutamos no Brasil, princi-
palmente - eu alerto à Nação - a liberdade de culto, a liberdade de 
reunião em praça pública, em especial dos evangélicos e dos católi-
cos. Nós somos um País cristão.

Então, eu queria alertar e dizer que esta tentativa que está sendo feita 
e que está sendo muito bem-sucedida, começando pela Venezuela, é 
uma reprodução do que foi tentado em 1967, com Che Guevara, pelas 
armas, e que fracassou porque o Che Guevara foi exterminado na Bo-
lívia e fracassou o projeto de ocupar a América Latina.

Mas agora está muito avançado pelo processo gramicista, de descons-
trução dos valores da democracia, dos valores da família, dos valores 
da Igreja, dos valores dos currículos escolares, enfim, desconstrução 
de tudo aquilo que fortalece a democracia. Muito obrigado, Presiden-
te. (19/02/2014)

Solidariedade ao povo da Venezuela

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, eu venho à tribuna para regis-
trar minha solidariedade ao povo venezuelano que está sofrendo com 
o desabastecimento, com a falta de alimentos. E esse povo está lutan-
do para restaurar a democracia em seu país. 

Faço este registro de solidariedade. Lamento profundamente que o Go-
verno do meu País esteja dando apoio a esse ditador que, em um ano, 
levou o país ao caos, que já vinha se prenunciando com seu antecessor. 

Ele agora se manifesta, segundo a imprensa, aparentemente como 
um alucinado, um homem que talvez melhor estivesse dentro de 
um manicômio, porque se manifesta vendo passarinhos como se 
fossem seu antecessor; está criando uma série de mecanismos para 
enganar a opinião pública. Isto sem falar em tudo que ele já fez para 
cercear a liberdade de expressão, a liberdade de opinião naquele 
país. É uma tristeza! 
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A imprensa deu conta hoje - não sei se é verdadeiro - de que um vaso de 
guerra, um cruzador russo, equipado, armado, teria chegado à Venezue-
la com o objetivo de proteger a Venezuela e Cuba, segundo as notícias.

Isso é muito triste. Poderemos estar nos reportando ao tempo do Pre-
sidente Kennedy, nos Estados Unidos, quando dquele episódio da 
Baía dos Porcos. Será que é isso mesmo? Será que está havendo esse 
nível de provocação?

Nada teríamos a ver com isso se o Governo brasileiro não fosse tão 
envolvido, tão apaixonado pelas ideologias ultrapassadas da Rússia e 
de todo o mundo e não estivesse dando tanto apoio e tanto suporte a 
esses ditadores do Caribe, da Venezuela e de países da África. É mui-
to triste. Deixo este registro e a minha solidariedade ao povo vene-
zuelano. (25/02/2014)

Problemas de saúde e escândalos na Petrobras

Por motivo de tratamento das cordas vocais, eu fiquei fora da tribuna 
durante o mês de março. Aí eu perdi e deixei de participar das discus-
sões do Marco Civil da Internet, um assunto que nós conduzimos no 
partido. Mas o meu Líder Moreira Mendes o conduziu, e chegamos 
ao melhor termo possível.

Deixei também de registrar e comemorar os 50 anos da derrota comu-
nista de 1964 em nosso País, quando a Nação convocou as Forças Ar-
madas para que restabelecesse a ordem democrática.

E deixei de participar dos primeiros debates sobre os escândalos da PE-
TROBRAS, mas vou continuar registrando esses fatos. Passa-se para nós, 
para a Nação a sensação de que o partido do Governo está envolvido em 
atos quer visam denegrir, desconstruir, através da corrupção, a empresa 
que é um orgulho nacional. Dizem que são presos políticos os que já fo-
ram apanhados no mensalão, mas não são, não, porque o outro que saiu 
dessa cadeira e está afastado declarou que era para enriquecer.

Então, a corrupção no partido do Governo e em alguns partidos da 
base do Governo é para fins políticos, para se perpetuarem no poder 
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e também para fins patrimoniais, para enriquecerem! Se seguirem o 
dinheiro, vão encontrar todos os integrantes dessa quadrilha que, 
como um bando de gafanhotos, tomou conta do País e o está des-
truindo. (08/04/2014)

Discurso de comemoração de 50 anos  
da derrota comunista em 31 de março de 1964

Sr. Presidente, como eu estive afastado no mês de março, não pude 
proferir o meu discurso de saudação, ou de comemoração da derrota 
comunista, ocorrida no dia 31 de março de 1964.

Então, aqui estou para falar sobre o assunto, pedindo a V.Exa. que 
determine a divulgação do meu discurso nos órgãos de comunicação 
da Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Pronunciamento 

Sr Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste mês de março, há 50 anos, 
lembro-me bem, vivenciamos dias agitados de um movimento revo-
lucionário comunista que ousou sair da clandestinidade e tomar as 
ruas das nossas cidades sob a condescendência de um Governo da 
República indeciso, que levou a baderna até a quebra da hierarquia e 
da disciplina militares. 

A Nação assustada, perplexa, também tomou as ruas em memoráveis 
Marchas da Família com Deus pela Liberdade e apelou para que as 
Forças Armadas do País cumprissem a Constituição Federal e resta-
belecessem a ordem no Brasil. Foi atendida no dia 31 de março de 
1964, com a contrarrevolução iniciada em Minas Gerais e que tomou 
o País inteiro em poucas horas. 

O então Presidente fugiu e o Congresso Nacional declarou vago o 
cargo e elegeu o primeiro Presidente da República do regime militar, 
o General Humberto de Alencar Castello Branco.

Ao comemorarmos a derrota comunista de 1964 e saudarmos o ani-
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versário da contrarrevolução democrática, quero reverenciar a me-
mória dos cinco Presidentes militares: Castelo Branco, Costa e Silva, 
Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, homens dignos 
e honrados que exerceram o poder supremo do País com simplicida-
de, amor à Pátria, e, acima de tudo, com honestidade. 

Com eles, reverencio também a memória dos brasileiros e brasileiras 
que já partiram, mas que também resistiram à sanha marxista-comu-
nista e mantiveram a sociedade de homens e mulheres plenos viven-
do em liberdade. 

Presto minha homenagem àqueles que também resistiram há 50 anos 
e que ainda estão entre nós, quem sabe para participar de mais uma 
rodada de resistência contra o mesmo veneno que quer matar a liber-
dade humana em nosso País. 

Quem sabe, para conduzir a Nação, a da maioria esmagadora, a rea-
gir mais uma vez, com firmeza e determinação, contra os que promo-
vem esta onda da desconstrução da família, da igreja, dos programas 
escolares, das instituições democráticas e das liberdades individuais 
e coletivas; contra os que desrespeitam e desmoralizam a lei e a auto-
ridade constituída; contra os que se apropriam do dinheiro do contri-
buinte e que, condenados e presos como ladrões, debocham e escar-
necem do povo brasileiro.

Chamo a atenção do povo brasileiro para o fato de que o contexto 
atual pode ser muito diferente, mas o propósito do mal é o mesmo, 
como o mesmo é também o ideal de liberdade que devemos defender. 

Tive a oportunidade de vivenciar aqueles dias que antecederam o 
apelo nacional para que as Forças Armadas, cumprindo a Constitui-
ção, interferissem e restabelecessem a ordem no País. Foi em março 
de 1964. Eu era tenente do Exército, cursando Engenharia Eletrônica 
no Instituto Militar de Engenharia - IME, em frente à Escola de Co-
mando do Estado Maior do Exército, onde foram tomadas as decisões 
históricas que salvaram o Brasil da revolução comunista. 

Na mente dos militares, permanecia viva a lembrança da intentona 
comunista de 1935, quando os revolucionários desvairados, coman-
dados por Luís Carlos Prestes, iniciaram o movimento revolucionário 
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nos quartéis, assassinando covardemente oficiais enquanto dormiam. 
Foram derrotados, presos e eliminados da vida política brasileira pelo 
então Presidente Getúlio Vargas, quando passaram para a clandesti-
nidade. 

Após o Governo democrático de Juscelino Kubistchek (de 1956 a 1960), 
assumiu a Presidência, com grande esperança do povo, o Presidente 
Jânio Quadros, que, inexplicavelmente, renunciou ao seu mandato, 
deixando o Governo nas mãos do Vice-Presidente João Goulart, quan-
do já se organizavam movimentos revolucionários comandados pelo 
mesmo Luís Carlos Prestes, ligado ao regime comunista russo e outros 
grupos ligados à China, porém sob a orientação de Cuba. 

Fidel Castro, entendendo a insignificância geopolítica da ilha, sonha-
va, com seus aliados russos e chineses, em levar sua revolução ao 
continente latino-americano, começando pelo Brasil, maior país da 
região e que estava vivendo uma crise política. Quando Jânio Qua-
dros renunciou, João Goulart estava visitando a China de Mao Tsé-
-Tung, causando grande desconfiança de que estaria se articulando 
para abrir espaço aos comunistas em ação no Brasil. 

A crise foi contornada, inicialmente, com a adoção do sistema parla-
mentarista de governo, tendo Tancredo Neves como Primeiro-Minis-
tro. Inconformado com a perda de poder, João Goulart convocou um 
referendo popular e restaurou o presidencialismo, já sob forte pres-
são dos grupos revolucionários que clamavam por reforma, usando 
os mesmo jargões empregados nas pré-revoluções russa, chinesa e 
cubana. As intenções saíram da clandestinidade e se tornaram explí-
citas, tal era a certeza da vitória. O Presidente e seu cunhado, Leonel 
Brizola, imaginavam que tinham o controle e que mudariam o curso 
dos acontecimentos como Getúlio Vargas havia feito no passado.

Nos primeiros meses de 1964, os ânimos revolucionários abalaram o 
País com greves gerais, manifestações violentas e baderna generaliza-
da. Oportunistas e inocentes úteis se juntaram às forças da revolução 
comunista, preparando o que, imaginavam, seria o assalto final à de-
mocracia brasileira. Infiltrados nas universidades, na Igreja, nos sin-
dicatos, nas Forças Armadas e no tecido social brasileiro, avançaram 
resolutos contra as instituições e a ordem democrática. 
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A convergência de toda a ousadia ideológica marxista ocorreu no dia 
13 de março de 1964, na Praça da República, em frente à Central do 
Brasil e ao quartel do Exército. Com bandeiras comunistas em punho, 
milhares de pessoas ouviram o discurso das reformas de base profe-
rido pelo Presidente da República. Alguns dias depois, em ação or-
questrada, houve a revolta dos marinheiros, quebrando a hierarquia 
e a disciplina militares. O pote transbordou e a Nação, indignada, 
veio às ruas em marchas da Família com Deus pela Liberdade e cla-
mou pela intervenção urgente dos militares. 

A reunião dos sargentos, ocorrida em 30 de março no Automóvel 
Clube do Brasil, acabou por precipitar a decisão patriótica pela con-
trarrevolução no dia seguinte, 31 de março de 1964. Atendendo aos 
apelos de todos os segmentos da sociedade, a contrarrevolução come-
çou por Minas Gerais e contagiou o Brasil inteiro. O Presidente e seus 
aliados fugiram e o cargo foi considerado vago pelo Congresso Na-
cional, que elegeu o General Humberto de Alencar Castello Branco 
como Presidente da República. 

A partir daí, os inocentes úteis e oportunistas ou assimilaram a situa-
ção ou passaram a viver na clandestinidade, ou simplesmente fugi-
ram do País, uma vez que não houve banimentos. Os revolucionários 
não desistiram e continuaram planejando, de fora do País ou interna-
mente, como clandestinos, as novas estratégias para implantar o sis-
tema marxista, quando então fizeram a opção pela luta armada. Até 
1973, confrontaram o Governo através de ações terroristas e ações re-
volucionárias de guerrilhas nas cidades, no campo e na selva, onde a 
área mais importante foi a região do Rio Araguaia, sul do Pará, em 
Marabá e Xambioá. 

Nesse período, 1964-1973, o sonho de Fidel Castro de levar o comu-
nismo da ilha para o continente, agora pela luta armada, foi revigora-
do e o Brasil continuava sendo o principal foco de ataque, onde as 
ações foram intensificadas sob o comando interno de Carlos Mari-
ghella e externo pelo lugar tenente do ditador cubano Che Guevara, 
um argentino apátrida, assassino sanguinário que acabou se tornan-
do um ícone da revolução em Cuba. Após uma fracassada incursão 
na África, Che Guevara foi encarregado de coordenar as ações na 
América Latina, a partir de um grande centro de treinamento de 
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guerrilha, localizado na Bolívia. Sequer chegou ao local, pois foi ex-
terminado, juntamente com a sua coluna, pelas forças armadas regu-
lares da Bolívia, em 1967. 

As ações terroristas prosseguiram no Brasil com atentados, sequestros, 
assaltos a bancos, quartéis e até residências. Carlos Marighella foi extinto 
nas ruas de São Paulo e seu sucessor, Joaquim Câmara, morreu em se-
guida de um ataque cardíaco. A sanha revolucionária comunista vivia 
seu ocaso quando, através de sequestros, prisioneiros terroristas foram 
trocados por embaixadores, colocando-os em liberdade no exterior. 

Restaram focos de guerrilha no Araguaia, os quais as doenças tropi-
cais se encarregaram de enfraquecer. O que restou foi extinto em 
1973, durante exercícios militares na região. Embora tenha durado 
quase 10 anos, cumprindo estratégia de mínimo de baixas, esta foi a 
segunda derrota imposta aos comunista e seus aliados no Brasil. A 
semente do mal, contudo, permaneceu latente, aguardando uma 
nova oportunidade de intentar contra a democracia brasileira. 

A revogação do AI-5 (Ato Institucional nº 5) e a promulgação da Lei da 
Anistia, que deveriam ocorrer no início do Governo do General Ernes-
to Geisel, foram postergadas em virtude do atraso no extermínio dos 
focos de guerrilha no Araguaia e de disputas internas entre a corrente 
que queria a imediata abertura com a passagem do poder aos civis e 
aqueles que desejavam a continuidade dos governos militares. 

A consequência foi a necessidade de mais um mandato de governo 
militar, garantindo, porém, a abertura logo após o exercício desse 
mandato, que coube ao General João Batista Figueiredo. 

O AI-5 foi revogado no final do Governo Geisel, em outubro de 1978, 
e a Lei da Anistia, ampla, geral e irrestrita, foi promulgada no início 
do Governo Figueiredo, em agosto de 1979. Estava assim estabelecida 
a abertura desejada pelos militares e pela Nação brasileira. O retorno 
dos autoexilados do exterior, a reforma partidária e as eleições de 
1982 constituíram a etapa mais importante da redemocratização do 
País, concluída com a eleição presidencial de 1985. 

Os governos militares deram prioridade aos investimentos em infraes-
trutura viária, energética e de telecomunicações, esta minha área pro-
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fissional, da qual participei intensamente. O Fundo Nacional de Tele-
comunicações, que financiava o setor, deixou de ser exclusivo, e o de-
senvolvimento das telecomunicações começou a perder o impulso no 
final dos anos 1970. Na época, eu retornara de uma missão no exterior, 
onde como Governador da Organização Internacional de Comunica-
ções por Satélite - INTELSAT, tive a oportunidade de conviver e conhe-
cer as principais administrações de telecomunicações do ocidente. Na-
quele tempo, telecomunicações era o segundo melhor negócio do mun-
do, perdendo apenas para o petróleo. Como para um bom negócio não 
faltam recursos, entendi que a solução para o setor de telecomunica-
ções no Brasil seria a privatização. Com foco nesse projeto, de ajudar a 
privatizar as telecomunicações, eu concorri a Deputado Federal em 
1982, primeira eleição após a abertura democrática. 

O ciclo dos governos militares foi encerrado em 1985 com a ruptura 
do partido do Governo, o Partido Democrático Social - PDS, e forma-
ção da dissidente Frente Liberal, que compôs, com o Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro - PMDB, a Aliança Democrática, que 
elegeu Tancredo Neves como Presidente, cujo falecimento levou o 
Senador José Sarney a assumir a Presidência da República e a convo-
car a Assembleia Nacional Constituinte a ser eleita em 1986. A nova 
Constituição foi promulgada em outubro de 1988, consolidando em 
modelo ocidental a democracia no Brasil.

Fiz esse registro para justificar meu privilégio de ter participado, des-
de os antecedentes, da contrarrevolução de 1964, que salvou o Brasil 
do comunismo, até os episódios posteriores com a consolidação das 
liberdades democráticas em nosso País, configuradas na Constituição 
Cidadã, promulgada em outubro de 1988. (09/04/2014)

Pedido de instalação da CPI de Pasadena  
e aparelhamento político da Petrobras

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, quero fazer um breve registro 
e uma comparação. O registo é do passado: no Governo Itamar Fran-
co, seu Ministro-Chefe da Casa Civil sofreu denúncia de que estaria 
tendo desvio de conduta. O que fez o Presidente Itamar Franco? Des-
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tituiu seu Ministro, que foi fazer sua defesa. Após se defender e pro-
var sua inocência, Henrique Hargreaves voltou a sua função anterior.

Eu fiz esse registro breve para comparar com os dias de hoje, quando 
nós vemos o Governo blindando investigações e ações da Justiça.

Vejam, aquele ato é decência, é o que a Nação espera dos seus gover-
nantes, dos governantes decentes que sabem que estão ali mandatá-
rios do País. Agora, não! Os governantes, principalmente a Presidên-
cia da República e sua base, dirigida majoritariamente pelo Partido 
dos Trabalhadores, se ocupam em interromper o processo de investi-
gação, em obstruir a Justiça. E não acontece nada! Isso não é decente! 
A Nação deseja dos seus governantes, no mínimo, decência.

Vejam este caso da PETROBRAS - que absurdo! -, uma empresa que é 
orgulho de todos nós. Mesmo os mais velhos aqui se criaram ouvindo 
“O petróleo é nosso!”. A PETROBRAS montou seu quadro de pessoal 
com concursos decentes, formando os melhores das especializações 
em nosso País, comparativamente com o mundo todo.

Hoje, a ganância, a imoralidade, o descompromisso com a coisa pú-
blica levam a que esse partido aparelhe não só a PETROBRAS, mas 
outras instituições, para desmoralizá-las.

Vivemos um momento muito difícil! Temos que implantar a CPI da 
PETROBRAS, exclusiva, para tratar da compra de Pasadena, nos Es-
tados Unidos. É só isso que a Nação espera! É o mínimo! Obrigado, 
Presidente.  (22/04/2014)

Deterioração do patrimônio da PETROBRAS  
no período do Governo petista

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, ninguém tinha dúvida sobre a he-
rança maldita que o Governo anterior deixaria para o atual Governo. Da 
mesma forma, não temos dúvida do entulho que este Governo está colo-
cando embaixo do tapete e deixará para o próximo. Daquele herdamos 
um Brasil corrompido até a medula e aparelhado para a corrupção mo-
ral, em todos os níveis. Neste, além de não estancar a corrupção, vemos 
o avanço da incompetência associada à má-fé, que vai desde a manipu-
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lação de dados políticos e socioeconômicos até a desconstrução das ins-
tituições democráticas no País, como é o caso, agora, da PETROBRAS.

Aqui, nos corredores da Câmara, está sendo montada uma reunião em 
defesa da PETROBRAS. Para se defender a PETROBRAS, a primeira 
coisa que tem que ser feita é investigar o que ocorreu e colocar todos os 
ladrões na cadeia, tomando-se como exemplo o caso do mensalão. Al-
guns deles estão hoje na cadeia; uma parte da quadrilha, com certeza, 
ainda ficou do lado de fora. Mas pelo menos, agora, no caso da PETRO-
BRAS, pode-se colocar mais alguns na cadeia. É assim que se protege e 
se preserva a PETROBRAS, que perdeu metade do seu valor. E os tra-
balhadores que participaram da empresa, compraram ações com 50% 
de seus depósitos no Fundo de Garantia, por conseguinte, perderam 
metade do seu patrimônio.

É essa a defesa da PETROBRAS? Podem fazer lindos discursos lá. Não 
sei até se não é o próprio PT que está fazendo essa defesa da PETRO-
BRAS. Se o PT quer defendê-la, vamos botar essa CPI para funcionar 
especificamente sobre o caso de Pasadena, nos Estados Unidos. Aí nós 
estaremos protegendo a PETROBRAS e restaurando o valor da empre-
sa, que foi deteriorado nesses 12 anos de Governo. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. (23/04/2014)

Agressão à assessora do deputado Arolde de Oliveira

Sra. Presidente, colegas, ontem, após a votação do Plano Nacional de 
Educação, em que foi suprimido do texto o termo ideológico “de gênero”, 
os movimentos pró-gays ficaram muito excitados dentro do Plenário 5.

A minha assessora Damares Alves, uma senhora, foi agredida verbal-
mente com os seguintes termos: “Todo evangélico no Brasil deve ser 
queimado vivo em uma fogueira. Evangélicos são uma desgraça e de-
vem ser exterminados.” Querem matar um terço da população do Brasil. 

Os policiais legislativos, vendo a cena, intervieram e levaram os ati-
vistas para o Departamento de Polícia Legislativa, onde foi registrada 
uma ocorrência policial - Boletim de Ocorrência nº 048/2014. A que 
ponto chegaram a intolerância e o ódio nesta Casa! (23/04/2014)
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Em favor da regulamentação do piso  
salarial de agentes comunitários

Sr. Presidente, o PSD é sensível à justiça que estamos fazendo nes-
te momento, votando esse piso salarial, reivindicado justamente 
para aqueles que estão dentro das comunidades, levando o alento 
de uma orientação, o alento na área da saúde, área onde existe um 
maior desgaste de todos os Governos.

Os agentes comunitários de saúde vão adicionar qualidade nessa 
área tão importante da vida nacional, que é responsabilidade do 
País, do Governo. Parabéns, agentes comunitários! O PSD vota 
“sim”, Sr. Presidente. (07/05/2014)

Denúncia de estudantes da Venezuela em visita ao Brasil 
da ocorrência de violação dos seus direitos humanos

Sr. Presidente, eu quero prosseguir no meu registro sobre a visita dos 
estudantes venezuelanos ao nosso País. Após passarem pela Univer-
sidade de São Paulo, denunciando a violação dos direitos humanos 
na Venezuela, vieram hoje para Brasília. 

Já visitamos, junto com eles, o Presidente do Congresso Nacional e do 
Senado Federal, Renan Calheiros, o Presidente Henrique Eduardo Al-
ves, desta Casa, e hoje, à tarde, eles estarão circulando aqui na Câma-
ra dos Deputados e no Senado Federal, trazendo essas denúncias. 

Eu cumprimento o PSC, através do seu Presidente, Everaldo Pereira, 
pela iniciativa de acolher esses estudantes no Brasil. Hoje à tarde eles 
estarão na Câmara dos Deputados para dar prosseguimento a essas 
denúncias, e para isso deixaram vários documentos.

Pelo que eles falaram, na Venezuela o jovem não tem futuro. Vejam 
que coisa forte: o jovem não tem futuro naquele país! Denunciaram a 
estagnação do país, com desabastecimento, mordaça na imprensa, e 
recorreram ao Governo brasileiro, aqui em Brasília, para que os ajude 
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a restaurar a democracia, que nesses 20 anos de chavismo já eliminou 
200 mil inocentes naquele país.

Eu fico muito triste, por um lado, ao ver um país amigo vivendo esta 
situação. E, por outro lado, fico feliz que esses jovens estejam no Brasil 
e ocupem espaços na mídia, para proclamarmos que o Brasil, embora o 
Governo seja muito apaixonado pelo sistema cubano, pelo sistema bo-
livariano da Venezuela... Eu quero declarar que se a Nação brasileira 
não se acautelar, não tomar cuidado, não eliminar as pessoas que de-
fendem essas posições, a Venezuela de hoje é o Brasil de amanhã.  

O SR. FERNANDO FERRO - Eliminar?!

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Eliminar o discurso, Deputado. 
V.Exa. vem para esta tribuna e muitas vezes fala também impropria-
mente, está certo? 

O SR. FERNANDO FERRO - Eliminar! Olhem só!

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Nobre colega Fernando Ferro, V.Exa. 
tem razão. Quando eu falei “eliminar”, eu me referia ao discurso, esse 
discurso de amor pelo chavismo, pelo madurismo, que está apodre-
cendo, segundo os estudantes presentes. Essa é a realidade. Esse con-
flito ideológico, materialista contra as liberdades da democracia oci-
dental está se exacerbando. E nós temos que ficar alerta, porque pre-
cisamos tomar uma atitude mais firme. 

O Brasil é uma federação, e qualquer tentativa mais afoita dessa Esquerda 
radical naturalmente será rechaçada e partirá o País ao meio. Nós temos 
que evitar isso. Temos que manter a integridade e a unidade nacional. É o 
que eles não querem com o esquema de desconstrução. (07/05/2014)

Manipulação de dados e má gestão do Governo petista 
nos investimentos na Petrobras

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, eu estava assistindo a uma au-
diência pública na TV Câmara em que próceres do PT, do partido do 
Governo, defendiam comparativamente os investimentos da PETRO-
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BRAS nos dias de hoje com os dos anos 1990, simplesmente compa-
rando reais dos anos 1990 com reais deste período de 2014.

Eu fico triste porque mais uma vez se vê a tentativa - pelo menos é a 
impressão que nos passam - de manipular as informações e iludir a 
Nação com números errados.

Esqueceram-se de dizer que naquele tempo o real valia 1 dólar - hoje 
o dólar já está valendo quase R$ 2,50. Só aí já há uma diferença de 
duas vezes e meia.

Esqueceram-se de considerar que a empresa ficou muito sólida com a 
recuperação da economia e cresceu vertiginosamente daquele tempo 
para cá, o crescimento vegetativo da empresa, quando ela quase tri-
plicou de tamanho - construiu todos os seus investimentos no Brasil e 
fora do Brasil porque teve bases sólidas. Olhem aí mais 3 ou 4 vezes o 
aumento desse investimento.

Esqueceram-se de dizer também que manobras contábeis recentes 
para acobertar a incompetência de gestão, neste milênio, também fi-
zeram com que o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, os cofres públicos e a própria PETROBRAS, em ope-
rações tripartites, para compensar perdas na PETROBRAS, aumen-
tassem a dívida pública astronomicamente.

São fatores que não têm como comparar corretamente. Não é preciso 
ser economista, basta ter boa-fé para olhar esses números.

Eu diria que a PETROBRAS de hoje tem investimentos similares aos 
que tinha nos anos 1990. O que mudou é que a PETROBRAS de hoje 
recebeu em seus quadros, no aparelhamento de sua direção, o pior 
conteúdo para devastar uma empresa, que é a junção da incompetên-
cia com a má-fé.

Incompetência e má-fé degradaram o valor da PETROBRAS, a meta-
de do valor da empresa nas bolsas de valores. Incompetência e má-fé 
jogaram o ícone nacional, que é a PETROBRAS, numa situação de 
vergonha, num mar de lama - todos nós temos muita vergonha disso.

Então, essa é a diferença. Os investimentos são os mesmos, só que 
naquele tempo os investimentos iam para o crescimento da empresa. 
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Hoje, boa parte deles vai para o crescimento dos apaniguados, vai 
para os cofres pessoais e particulares dos seus gestores. É o que nós 
estamos vendo e é o que a CPI vai mostrar a todo o Brasil.

Essa é mais uma manipulação. Nós vivemos hoje os dias da manipu-
lação, os dias da mentira repetida, porque a mentira repetida reitera-
das vezes, como diziam os seus próprios ideólogos, acaba por se tor-
nar uma verdade.

Então, é ao que nós estamos assistindo: manipulação de dados. Tive-
mos, recentemente, manipulação de dados no IPEA. Uma vergonha! 
Voltaram atrás! Tivemos manipulação de dados - pasmem, Srs. Parla-
mentares que têm um foco de decência, que são a maioria nesta Casa! 
- até no IBGE. Tentaram manipular esses dados. Eu não sei se não estão 
também manipulando, porque não se fala mais a verdade neste País.

Então, essa é a denúncia que eu quero fazer. Quero dizer que é muito 
triste vermos essas coisas acontecerem. Se essas pessoas não têm con-
dições de falar a verdade, pelo menos fiquem caladas, para não iludir 
a Nação, não façam com que a mentira continue a proliferar no País. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (14/05/2014)

Transcurso do Dia Internacional das Famílias

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, em 15 de maio, o mundo come-
mora o Dia Internacional das Famílias. A data foi proclamada por 
Resolução da Assembleia Geral da ONU em 1993 e reflete a impor-
tância que a comunidade internacional atribui às famílias.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que dê como lido meu pronunciamento 
alusivo à data, parabenizando as famílias do nosso País pelo dia de 
amanhã, e determine a sua publicação nos órgãos de comunicação da 
Casa. Muito obrigado. 

Pronunciamento
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 15 de maio, o mundo come-
mora o Dia Internacional das Famílias. A data foi proclamada por 
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Resolução Assembleia Geral da ONU em 1993 (A/RES/47/237) e re-
flete a importância que a comunidade internacional atribui às famí-
lias.

Os líderes mundiais, com essa resolução, reconheceram que a família 
é a base da sociedade. Eles sabem que famílias destruídas formam 
sociedades desestruturadas e, portanto, países destinados ao colapso. 
Mais do que nunca urge a necessidade de se fortalecer e investir no 
núcleo familiar.

O Dia Internacional das famílias é uma data ímpar, e não poderíamos 
deixar de celebrá-la no Parlamento brasileiro. É uma oportunidade 
para promover a conscientização sobre temas voltados às famílias, 
identificando os reais e atuais problemas que as afetam, com vistas à 
busca de soluções para que se orientem as políticas e os programas 
que visam fortalecer as famílias como parte de uma abordagem inte-
grada e abrangente para o desenvolvimento.

Infelizmente, no Brasil, não temos muito a comemorar nesta data. A 
família brasileira nunca sofreu tantos ataques como nos últimos anos. 
E, para nossa tristeza, alguns desses ataques nascem aqui mesmo, no 
Parlamento, aqui mesmo, no Congresso Nacional, a exemplo das ten-
tativas de se descriminalizar as drogas, de se legalizar a prostituição 
e inúmeras iniciativas parlamentares com vistas à desconstrução da 
heteronormatividade.

Temos também neste País um decreto presidencial, o Decreto 7.037, 
de 21 de dezembro de 2009, que, na Diretriz 10, Objetivo Estratégico 
V, alínea “d”, traz a obrigatoriedade de se reconhecer todos os arran-
jos familiares, fortalecer todos os tipos de família, mas desconstruir a 
família natural, desconstruir a heteronormatividade.

Desejo que, nesta data, nossos governantes repensem se desconstruir 
a família natural é mesmo a melhor alternativa para o País.

Encerro enviando meu abraço especial a todas as instituições brasilei-
ras que estão envolvidas, direta ou indiretamente, no fortalecimento 
e na valorização da família, entre elas a Igreja Evangélica, que há mais 
de 100 anos, nesta Nação, tem cuidado das viúvas, dos órfãos, dos 
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dependentes químicos, dos idosos, das mães, dos casais, por meio de 
inúmeras iniciativas, projetos, programas e ministérios. Que Deus 
abençoe a família brasileira! Obrigado. (14/05/2014)

Decepção pela libertação dos presos da  
Operação Lava-Lato e tristeza da Nação

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, os órgãos de imprensa, ontem 
e hoje, noticiam que a quadrilha que foi apanhada na Operação Lava-
-Jato, na PETROBRAS, foi liberada por liminar do Ministro Teori Za-
vascki, do Supremo Tribunal Federal, por alegações, naturalmente, 
tecnicamente corretas.

Mas a Nação não entende as filigranas do Direito Processual, dos có-
digos processuais e nem como pessoas que, como já foi noticiado, la-
varam bilhões e bilhões de reais - criminosos, portanto - são, de re-
pente, por um ato, postas em liberdade.

O que fica para a Nação, que não entende o que se passa? Uma pro-
funda suspeita, uma profunda desconfiança. Afinal, é um mar de di-
nheiro roubado, desviado. São bilhões de reais. Ninguém fica enru-
bescido com essas decisões. É uma tristeza. Mas a Nação brasileira 
está acompanhando isso.

Isso tudo faz parte da herança maldita deste milênio. Este milênio foi 
pródigo na produção de quadrilhas para assaltar os cofres públicos. E 
o que mais agride as pessoas decentes deste País é a desfaçatez desses 
criminosos. E pensam que as pessoas têm que achar que está tudo 
certo. Doze presidiários, 12 detentos estão soltos. Eles têm contas no 
exterior, vão encontrar caminhos para fugir, vão embora.

É um prejuízo enorme para a Nação brasileira. Para ir para que co-
fres? Para onde vai esse dinheiro? É uma tristeza. Ficamos muito tris-
tes. Entendemos que podem existir justificativas processuais, técni-
cas, mas a Nação fica desconfiada. É muito dinheiro envolvido. Obri-
gado, Sr. Presidente. (21/05/2014)
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Repúdio à substituição por escolas públicas de  
São Paulo do Dia dos Pais e do Dia das Mães pela  

comemoração do Dia de Quem Cuida de Mim

Sr. Presidente, a mídia de São Paulo tem noticiado que algumas esco-
las da rede pública de ensino de São Paulo já estão adotando, no lugar 
do Dia dos Pais e do Dia das Mães, o Dia de Quem Cuida de Mim. 
Vejam que aberração, a que ponto nós chegamos. Tudo isso faz parte 
do processo de desconstrução da heteronormatividade.

Sr. Presidente, nós queremos manifestar aqui a nossa indignação e, ao 
mesmo tempo, conclamar a Nação, as pessoas decentes, as pessoas 
que defendem a família, que defendem a Igreja, que defendem a esco-
la, a ficarem alerta, para podermos reagir a isso. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. (21/05/2014)

Sessão solene em comemoração aos 66 anos  
da Instituição do Estado de Israel

Ata da 144ª (centésima quadragésima quarta) Sessão da Câmara dos 
Deputados, Não Deliberativa Solene, Matutina, da 4ª Sessão Legisla-
tiva Ordinária, da 54ª Legislatura, em 21 de maio de 2014. Às 10h04, o 
Sr. Mauro Benevides, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento 
Interno, no exercício da Presidência, declarou aberta a sessão e deu 
por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O Sr. Presidente 
informou que a sessão destinou-se à comemoração aos 66 anos da 
Instituição do Estado de Israel; prestou as devidas homenagens; e 
convidou para compor a Mesa os Srs. Rafael Eldad, Embaixador do 
Estado de Israel; Lior Ben Dor, Ministro do Estado de Israel; e Flexa 
Ribeiro, Senador da República. O Sr. Presidente convidou todos a ou-
vir o Hino Nacional do Estado de Israel (Há Tikvá), cantado por Noa 
Peled, com Gabriel Marques ao violão; e o Hino Nacional Brasileiro. 
Após assistir ao vídeo institucional e proferir parcialmente o discurso 
do Sr. Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, o Sr. Presidente concedeu a palavra à Sra. Fátima Pelaes, autora 
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do requerimento. Nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Inter-
no, assumiu a Presidência a Sra. Fátima Pelaes e concedeu a palavra 
aos Srs. Vieira da Cunha, Líder do PDT; Lourival Mendes, pelo 
PTdoB; Arolde de Oliveira, pelo PSD; Mauro Benevides, pelo PMDB; 
Pastor Eurico, pelo PSB; Vitor Paulo, pelo PRB; Stefano Aguiar, pelo 
Bloco Parlamentar PP, PROS; Roberto de Lucena, pelo PV; Luiz Car-
los Hauly, pela Minoria; Hugo Napoleão, pela Comissão de Relações 
Exteriores; e ao Sr. componente da Mesa, Rafael Eldad. Usaram da 
palavra pela ordem os Srs. Vicentinho, Jefferson Campos e Rosinha 
da Adefal. Após a apresentação de Noa Peled cantando “Trem das 
Onze” e “O que será”, com Luiz Gabriel Marques ao violão, o Sr. Pre-
sidente registrou a presença de convidados, reiterou as homenagens 
prestadas, agradeceu a presença de todos e, às 11h41, encerrou a ses-
são. (21/05/2014)

Constrangimento do ex-jogador Ronaldo Nazário com 
as obras associadas à Copa do Mundo FIFA 2014

Sr. Presidente, primeiro quero justificar que eu estava aqui, e, incri-
velmente, não registrei o meu voto “sim” na votação anterior.
Eu agora quero fazer outro registro, se V.Exa. me permite. Houve 
uma sucessão de discussões sobre criação de cargos, FIFA, Copa do 
Mundo. Eu queria recordar, neste momento, algo que julgo importan-
te, Sr. Presidente. O ex-jogador da Seleção Ronaldo, o Fenômeno, um 
grande artilheiro, manifestou nesta semana a sua vergonha com a si-
tuação em que se encontram obras voltadas à realização da Copa, 
atrasadas, com os custos dessas obras.
Muitos atacam a FIFA. Não tenho procuração para defendê-la, mas, 
por dever de justiça, é preciso dizer que a FIFA não é responsável por 
esse aspecto. Por quê? Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, o Governo que-
ria construir 17 estádios para abrigar a Copa do Mundo! A FIFA veio e 
negociou, queria apenas oito estádios. Na realidade, por pressão do 
Governo, estamos construindo 12 estádios. Alguns não tinham a me-
nor necessidade e não deixarão nenhum tipo de legado para este País.

Eu acho que a Copa do Mundo é o evento mais importante deste País. 
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Então, eu fico muito triste por não se analisarem os dois lados dessa 
moeda. Dezessete estádios! Quem evitou isso foi a FIFA. Quem é o 
responsável? Obrigado. (27/05/2014)

Sessão solene em homenagem ao Centenário  
da Primeira Igreja Batista de Curitiba

Ata da 155ª (centésima quinquagésima quinta) Sessão da Câmara dos 
Deputados, Não Deliberativa Solene, Matutina, da 4ª Sessão Legisla-
tiva Ordinária, da 54ª Legislatura, em 28 de maio de 2014. Às 9h31, o 
Sr. Mauro Benevides, no exercício da Presidência, nos termos do § 2º 
do artigo 18 do Regimento Interno, declarou aberta a sessão e deu por 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O Sr. Presidente infor-
mou que a sessão destinou-se à homenagem ao Centenário da Primei-
ra Igreja Batista de Curitiba; prestou as devidas homenagens; e convi-
dou para compor a Mesa os Srs. Paschoal Piragine Junior, Presidente 
da Primeira Igreja Batista de Curitiba; Roberto Requião, Senador da 
República; Paulo Maurício Guedes Lomba, representando a Comuni-
dade Batista; André Zacharow, Deputado Federal; Eber Silva, Vice-
-Presidente da Convenção Batista Brasileira; Everaldo Pereira, Presi-
dente Nacional do Partido Social Cristão; Paulo Freire, Deputado Fe-
deral; e João Roberto Raymundo, Secretário Geral Interino da Con-
venção Batista do Planalto Central. O Sr. Presidente convidou todos a 
ouvir o Hino Nacional e a assistir ao vídeo institucional. O Sr. Presi-
dente proferiu parcialmente o discurso do Sr. Henrique Eduardo Al-
ves, Presidente da Câmara dos Deputados, e concedeu a palavra aos 
Srs. André Zacharow, autor do requerimento; e Roberto Requião, 
componente da Mesa. Nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento 
Interno, assumiu a Presidência o Sr. André Zacharow e concedeu a 
palavra aos Srs. Arolde de Oliveira, pelo PSD; Lincoln Portela, pelo 
Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP; e Luiz Carlos Hauly, pelo PSDB. 
O Sr. Presidente convidou todos a ouvir a apresentação do Coro e 
Grupo de Câmara do Centenário da Primeira Igreja Batista de Curiti-
ba, com participação especial da Igreja Memorial Batista e da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus de Sobradinho, sob a regência do 
Pastor Paulo Davi, com as músicas “Ele é exaltado” e “Tú és fiel, Se-
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nhor”. O Sr. Presidente concedeu a palavra aos Srs. Pastor Eurico, 
pelo PSB; Edinho Araújo, pelo PMDB; Marcos Rogério, pelo PDT; Vi-
tor Paulo, pelo PRB; João Campos, pela Frente Parlamentar Evangéli-
ca; Roberto de Lucena, pelo PV; Liliam Sá, pelo Bloco Parlamentar 
PP/PROS; Rubens Bueno, Líder do PPS; Fernando Francischini, Lí-
der do Solidariedade; e aos Srs. componentes da Mesa, Everaldo Pe-
reira e Paschoal Piragine Junior. Usaram da palavra pela ordem os 
Srs. Paulo Freire, Major Fábio, Jair Bolsonaro, Jefferson Campos e Ro-
naldo Fonseca. Após nova apresentação do Coro e Grupo de Câmara 
do Centenário da Primeira Igreja Batista de Curitiba, com a música 
“Agnus Dei”, o Sr. Presidente registrou a presença de convidados, 
reiterou as homenagens prestadas, agradeceu a presença de todos e, 
às 12h15, encerrou a sessão. (28/05/2014)

Santas Casas de Misericórdia contra Portaria do MS;  
demissão de médicos do Hospital do Andaraí; 

Crítica à aprovação da Lei da Palmada

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, na semana passada foi publica-
da uma portaria do Ministério da Saúde referente ao reajuste dos va-
lores dos SUS para o pagamento de terapia por interrupção de parto 
- 443 reais. Até aí tudo normal, tudo natural, porque a lei estabeleceu 
os dois casos que são autorizados para a realização dessa interrupção: 
estupro e anencéfalos.

Porém, essa mesma portaria cita a lei sancionada recentemente pela 
Presidente da República. Houve ampla negociação e ficou acertado 
que a Presidente sancionaria a lei, não a vetaria, e mandaria para a Câ-
mara projeto de lei corrigindo as impropriedades do diploma legal.

Claro! Manda para cá um projeto que demora mais 10 anos para ser 
votado. Enquanto isso vale a lei sancionada, que escancara as portas 
do sistema de saúde para a realização de abortos.

As Santas Casas de Misericórdia, responsáveis por quase 70% do 
atendimento à demanda do SUS, já se manifestaram contrariamente a 
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essa portaria do Ministério da Saúde e afirmaram que não realizarão 
mais nada para o SUS.

Imaginem: 70% da demanda do SUS tem atendimento pelas Santas 
Casas. Vamos ter um baque muito grande no atendimento do SUS.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Hospital Federal do Andaraí, que 
é referência naquele Estado, teve médicos e executivos pedindo de-
missão dos cargos por causa do péssimo atendimento às pessoas nas 
filas, nos corredores, enquanto existem obras inacabadas.

Essa questão nós levantamos aqui e pedimos que se dê mais atenção 
à saúde, principalmente nas áreas em que se atende à população mais 
carente, que procura, evidentemente, atendimento no SUS e nas 
emergências dos hospitais.

Sr. Presidente, outro assunto que abordo desta tribuna é a aprovação, 
na Comissão de Constituição e Justiça - assunto bastante comentado 
- do projeto da chamada Lei da Palmada. Depois de ampla discussão, 
o projeto foi aprovado em razão de entendimento na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e 
deve seguir para o Senado.

Eu quero realçar que, dentro do processo ideológico de desconstru-
ção da família, esse projeto se enquadra como uma luva.

O que eles querem? Querem enfraquecer a autoridade paternal para 
que a família seja cada vez mais desestruturada. Isso, dentro dos bons 
princípios ideológicos materialistas, ateístas, fundamentados na filo-
sofia - se assim posso falar - gramiscista, de Antonio Gramsci, que foi 
operacionalizada, para quem não sabe, por Louis Althusser, num do-
cumento ou num livro intitulado Os Aparelhos Ideológicos do Esta-
do, cujos fundamentos estão todos colocados no PNDH3, o Plano Na-
cional de Direitos Humanos, na sua terceira versão, que é o catecismo, 
que é o manual da desconstrução da família, da Igreja, da liberdade 
pessoal, da liberdade coletiva, enfim, de todas as liberdades de que 
nós já desfrutamos no Brasil e que estão garantidas na nossa Consti-
tuição. Muito obrigado, Sr. Presidente. (28/05/2014)
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Dificuldades enfrentadas pela PETROS e pela POSTALIS

Sr. Presidente, caros colegas, no início deste mês, no auge das denún-
cias, dos escândalos acerca das negociatas na PETROBRAS, nós tive-
mos a oportunidade de ver também, na mídia impressa, a denúncia 
de que a PETROS, o fundo de pensão da PETROBRAS, teria feito 
maus negócios que teriam levado a um prejuízo de 1 bilhão de reais. 
Na mesma época, uma semana depois, surgiu uma notícia de que o 
POSTALIS, o fundo de pensão dos Correios, também estaria com um 
mau negócio, dando um prejuízo enorme.

Quando se fala de PETROBRAS, de Banco do Brasil, fala-se de insti-
tuições ricas e que têm fundos de pensão muito ricos, mas o POSTA-
LIS pertence a uma empresa que sequer tem retorno. E eu pergunto: 
como vai ser tapado esse buraco no fundo de pensão do trabalhador 
dos Correios? Será que esses trabalhadores já pensaram nisso? 
(28/05/2014) 

Crítica a pré-candidatos à Presidência da República 
pela não apresentação de programa de governo 

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, nós estamos na reta final das 
eleições e ainda não vemos programas de governo. Esta peça - pro-
grama de governo - é fundamental para orientar o eleitor, no sentido 
de escolher os seus governantes.

Eu peço a V.Exa., Sr. Presidente, que considere lido este meu pronun-
ciamento sobre programas de governo, onde também alinho, ao final, 
alguns itens que são imprescindíveis para todos os programas de go-
verno, porque dizem respeito diretamente a medidas que têm que ser 
implementadas em nosso País e que cabem ao Governante máximo e 
também a esta Casa.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a divulgação de meu pro-
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa. Muito obrigado.
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Pronunciamento

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos às vésperas das elei-
ções e é inacreditável que nenhum dos grupos políticos que disputam 
a Presidência da República tenha apresentado uma proposta de pro-
grama de governo, ou um esboço, pelo menos, para iniciar o debate 
com as lideranças dos principais segmentos sociais do País.

Sabemos que as massas populares mal se envolvem nesse tipo de dis-
cussão, embora seja ele o instrumento político do Governo que causa 
o maior impacto sobre a sociedade. Porém, essas massas são lidera-
das, são representadas por pessoas responsáveis, que têm o entendi-
mento da importância desse debate.

O parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal estabelece o 
povo, ou seja, a Nação como fonte do poder político, e seus represen-
tantes eleitos, portanto, governantes e Parlamentares, como respon-
sáveis pelo exercício desse poder.

O mesmo art. 1º estabelece, também, no seu inciso V, que o pluralis-
mo político constitui princípio fundamental da República Federativa 
do Brasil. Isto posto, depreende-se que os partidos políticos (art. 17 da 
Constituição Federal), uma vez organizados, ao garantirem o plura-
lismo político, constituem-se em uma verdadeira sublimação da orga-
nização da sociedade civil. Devem contar com a participação dos ci-
dadãos, conforme suas ideias e opiniões comuns, permitindo-lhes 
interatividade plena, ou seja, organicidade partidária.

O enraizamento do partido político na sociedade a partir de compro-
missos filosóficos, doutrinários e programáticos é um atributo essen-
cial de sua representatividade, o que lhe garante, na plenitude, legiti-
midade para organizar seu projeto de poder político, o programa de 
governo decorrente da delegação popular.

Esse ideal partidário, entretanto, não se reproduz na prática, onde nos 
deparamos com um ambiente em que há mais de 30 partidos políticos, 
organizados, na grande maioria, por motivações verticais de pequenos 
grupos, sem qualquer representatividade nacional, interessados apenas 
nos benefícios do Fundo Partidário e do tempo gratuito de rádio e TV.

Consciente das limitações do que seria o ideal e focado no que é possí-
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vel, a elaboração de um programa de governo deve partir da premissa 
inegociável constante do art. 3º da Constituição Federal, que estabelece 
os objetivos nacionais fundamentais do Brasil. Deve identificar com 
precisão quais são as questões estruturais e quais são as questões con-
junturais que devem ser consideradas para análise e posicionamento 
do candidato e seu grupo político no programa de governo.

Normalmente, a ênfase de um programa de governo está focada nas pro-
postas de mudança ou de reformas que buscam alterar os rumos do País.

No Brasil, são questões obrigatórias de um programa de governo, en-
tre outras, aquelas que a seguir relaciono e sobre as quais discorrerei 
oportunamente: fim das medidas provisórias e retorno ao decreto-lei 
como instrumento executivo do Governo; reforma tributária, com de-
soneração do contribuinte e eliminação de taxas e contribuições; revi-
são do pacto federativo; implantação de um sistema orçamentário de 
execução obrigatória, impositiva; reforma político-partidária e eleito-
ral; austeridade e transparência na transferência de recursos públicos 
para organizações não governamentais (ONGs); recuperação do con-
ceito de agência reguladora como órgão de Estado; adoção de políti-
cas efetivas de inclusão nos programas sociais. (04/06/2014)

Representação junto ao MPF contra o Ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, por omissão de resposta ao pedido do ora-

dor; Manifesto da Convenção Batista Brasileira 

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, meu primeiro registro é o de que 
estou dando entrada numa representação por crime de responsabilidade 
contra o Ministro de Estado da Saúde, Arthur Chioro. Ele deixou de res-
ponder, até a presente data, pedido de informações por mim requerido e 
encaminhado pela Presidência da Câmara àquela Pasta. Então, de acor-
do com o art. 13, item 4, da Lei nº 1.079, de 1950, segundo os fatos funda-
mentais que exponho a seguir, o Ministro está sujeito a isso. Faço essa 
representação junto ao Ministério Público Federal.

Lamento que isso tenha acontecido, afinal de contas, penso que ainda 
não vivemos uma ditadura bolivariana em nosso País, embora os indí-
cios sejam bastante fortes, com o autoritarismo com que o Governo trata 
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até empresas privadas, instituições privadas, como foi o caso do Santan-
der, e a forma como já avassala até esta Casa, como é o caso da CPI da 
PETROBRAS, com fraude. Enfim, isso nos dá a sensação de que já vive-
mos uma ditadura bolivariana, mas eu quero crer que ainda não. Ainda 
temos uma bala de prata a ser acionada em outubro.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu quero solicitar que V.Exa. determi-
ne o registro nos Anais desta Casa de manifesto da Convenção Batista 
Brasileira, integrada por mais de 12 mil igrejas locais, mais de 10 mil 
pastores batistas e cerca de 3 milhões de fiéis em todo o Brasil.

A Convenção Batista Brasileira é contrária e manifesta a sua preocupa-
ção e até indignação em relação ao Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 
2014, da Sra. Presidente da República, também um ato autoritário, um 
ato ditatorial, para implantar os conselhos, os sovietes, em nosso País. E 
essa manifestação de autoritarismo já começa a ocorrer, como se tivésse-
mos um soviete supremo em nosso País. 

Eu alerto a Nação para o fato de que nós precisamos estar atentos para 
ver se resolvemos essa parada pela via democrática, que prezamos e de-
fendemos, ainda neste ano. Se não for possível, nuvens negras poderão 
pairar sobre a Nação brasileira. Esse é o registro que eu queria fazer.  

Documento a que se refere o orador
Declaração da Convenção Batista Brasileira a Respeito do  

Decreto N. 8.243, de 23 de maio de 2014

1. A Denominação Batista recebeu com preocupação o Decreto nº. 
8.243/2014. Cuida-se de uma legislação carregada de ideologia contrária 
aos valores democráticos, à divisão dos poderes e aos pilares de um Es-
tado voltado à consecução do bem comum e comprometido com os va-
lores da cidadania. 

2. A consideração da “sociedade civil” esmaece a pessoa humana uti sin-
goli e o cidadão em sua ingente dignidade. Compreendida não apenas 
como o conjunto dos “cidadãos”, mas também e principalmente como 
conjunto dos entes “coletivos, movimentos sociais institucionalizados ou 
não institucionalizados, suas redes e suas organizações”, a definição le-
gal permite a inclusão no conceito de entidades e movimentos sociais 
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oportunistas, deslegitimados, adredemente criados para encaminha-
mento de demandas episódicas, particulares e contrárias aos valores so-
ciais médios, comuns e majoritários. Tais movimentos, com ligação dire-
ta com o Governo e com a realização da Administração Pública, condi-
cionarão e validarão as ações governamentais. Com a dinâmica estabele-
cida pelo Decreto, a legitimidade das decisões de gerenciamento da coisa 
pública pelos órgãos e entidades federais estará diretamente ligada à 
consulta prévia a tais entes coletivos, com a vigilância permanente da 
Secretaria-Geral da Presidência da República (art. 5o., pars. 1o. e 2o., do 
Decreto). É extremamente preocupante permitir “coletivos, movimentos 
sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas 
organizações” interfiram na própria Administração Pública.

3. A Denominação Batista não admite e abjura que uma Política Nacional 
de Participação Social tenha como diretriz geral e objetivo a “ampliação 
dos mecanismos de controle social” (art. 3o., V, do Decreto). 

4. Entende a Denominação Batista que a administração pública deve ser 
voltada ao interesse comum, com foco fechado na eficiência e qualidade 
do serviço público, como modo de concretização de um regime demo-
crático e, justamente por isso, com reduzida intervenção de cunho políti-
co-ideológico. Compreende, assim, que nenhum governo pode, a pretex-
to de realização da gestão pública, criar instrumentos de controle e me-
canismos de aparelhamento ideológico do Estado no objetivo de imple-
mentar ações voltadas aos interesses coletivos e comuns.

Pr. Luiz Roberto Soares Silvado
Presidente

Pr. Sócrates Oliveira de Souza
Diretor Executivo

(05/08/2014)
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Cumprimentos à Polícia Civil pelo fechamento  
de clínicas clandestinas de aborto e apoio ao  

candidato à Presidência da República Aécio Neves

Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, meu primeiro registro, neste mo-
mento, é para cumprimentar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janei-
ro, que fez uma investigação que resultou na prisão de dezenas de 
aborteiros no Estado, pelo menos seis médicos em sete clínicas clan-
destinas, além da descoberta de extratos de contas no exterior com 
valores superiores a 5 milhões de dólares, produto do sangue de mães 
irresponsáveis e da vida de inocentes. 

Portanto, nós temos de registrar esse trabalho, e esperamos que a jus-
tiça seja feita, recaindo sobre os responsáveis a devida punição. 

E ainda quero fazer outro registro, inspirado nos discursos dos inte-
grantes do PT e da base do Governo, que estão aparentemente deses-
perados, diante da evolução do segundo turno da campanha presi-
dencial. 

O engraçado é que eles vêm aqui, olham pelo retrovisor, levantam as-
suntos do passado, e nós temos de olhar o presente, o mar de lama em 
que está mergulhado este País. Na realidade, o mensalão, que todos co-
nhecem, era café pequeno, era um aperitivo. O “petrolão” que nós esta-
mos vendo hoje é que é o grande mar de lama que engolfou este País. 

Agora temos a chance, Sr. Presidente, com Aécio Neves temos a opor-
tunidade de restaurar a moralidade na gestão pública neste País. Eu 
até diria que metade da quadrilha está na cadeia, é verdade; a outra 
metade continuou roubando, acabando com a empresa símbolo deste 
País. Isso é uma vergonha! O povo brasileiro tem de atentar para isso 
neste momento em que tem a oportunidade de, pelo voto, fazer uma 
mudança. O povo brasileiro tem um candidato com perfil de estadis-
ta, com uma história, compromisso com a democracia, compromisso 
com os valores cristãos, compromisso com as liberdades que nós con-
quistamos e que ele ajudou a colocar na Constituinte. Nós não pode-
mos perder esta oportunidade!
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É muito triste nós vermos esse tipo de coisas. Todos os dias temos 
uma novidade. O Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telé-
grafos - Postalis, que integra os funcionários da instituição talvez 
mais antiga e mais importante deste País, a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, também está envolvido em corrupção, até elei-
toral, por não entregar a correspondência de alguns candidatos nes-
tas eleições. Mas vem coisa muito pior por aí, que eu vou citar, eu já 
tenho os elementos e vou trazê-los aqui, a esta tribuna: a OPAS, Orga-
nização Pan-Americana da Saúde, em cláusulas de confidencialidade 
para empréstimos internacionais, para um fluxo de recursos interna-
cionais, já levou do Brasil mais de 3 bilhões de dólares! 

Desse montante, a última parcela, de 300 e poucos milhões, foi depo-
sitada como se fosse para aquisição ou pagamento de equipamentos 
imunológicos. Mais uma mentira. O que nós vemos nos programas 
de campanha da candidata do PT é a mentira generalizada, institucio-
nalizada, introjetada na massa, no sangue do povo, por esse pessoal 
que está aí no Poder. 

Temos a chance, povo brasileiro, de tirarmos o Brasil desta lama. Va-
mos votar em Aécio Neves! Não podemos perder esta oportunidade. 
Se perdermos, talvez tão cedo não tenhamos outra chance de recupe-
rar a moralidade em nosso País. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
(15/10/2014)

Agradecimento ao povo do Estado do Rio de Janeiro 
pela reeleição para deputado federal em 2014

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, que meu primeiro registro seja 
de agradecimento a Deus por um novo mandato, o meu nono manda-
to consecutivo nesta Casa, concedido pelo povo do meu Estado, o Rio 
de Janeiro.

Continuarei defendendo os valores da vida, da família, as liberdades 
democráticas plenas e as grandes reformas de que este País precisa: 
reforma político-partidária, reforma eleitoral, reforma na política or-
çamentária, com a introdução do Orçamento impositivo, enfim, uma 
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reforma tributária. Essas grandes reformas são a grande reforma po-
lítica deste País. Muito obrigado, Presidente. (15/10/2014)

Defesa da aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
que susta o Decreto que institui a PNPS e o SNPS

Obrigado, Presidente.Eu quero fazer o seguinte comentário: uma leitura 
mais profunda desse decreto nos revela imediatamente que essa foi a so-
lução adotada na Rússia, quando foi implantado o comunismo. É de ins-
piração marxista-leninista essa criação de conselhos populares para usur-
par e centralizar o poder no âmbito executivo. Então, nós temos que revo-
gar esse decreto legitimamente, como prevê a Constituição brasileira. 

A participação popular, Sr. Presidente, pode ser conseguida com muito 
mais efetividade se nós implantarmos um sistema orçamentário man-
datório de execução obrigatória. Com isso, nós vamos ter a participa-
ção de toda a população nas decisões, naquilo que é mais importante, 
que é a execução do Orçamento.

Apenas os partidos de vocação e ideologia marxista-leninista é que es-
tão apoiando o decreto da Presidente Dilma. Obrigado. (28/10/2014)

Desafios do segundo mandato da Presidenta Dilma 
Rousseff e expectativa de cumprimento do  

compromisso de combate à corrupção

Sr. Presidente, colegas, o Brasil inicia, com a reeleição da Presidenta Dil-
ma, um novo ciclo político e terá, com certeza, imensos desafios a vencer.

Esses desafios começam pelos ajustes na economia. A economia brasi-
leira apresenta um crescimento pífio, de zero vírgula qualquer coisa 
por cento. A inflação está aumentando. Na verdade, não há confiança 
na tratativa econômica atual da Presidenta da República, que prome-
teu ajustes. Vamos aguardar.
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Ela terá que tratar também da reunificação do País, que saiu muito di-
vidido das urnas. E existem, infelizmente, Parlamentares nesta Casa inci-
tando o ódio contra o Nordeste. Isso é um absurdo! Parlamentar tem que 
ter um compromisso pedagógico, tem que ter um compromisso educati-
vo para desarmar os espíritos, e não colocar gasolina nessa fogueira.

Outro problema sério da Presidenta vai ser a montagem da base de 
apoio, uma coalisão que lhe garanta a governabilidade. A Oposição 
saiu com boa musculatura, saiu fortalecida, e agora tem a sua referên-
cia. Essa base terá que ser montada para garantir a governabilidade.

E o assunto que considero mais importante e que vai impactar direta-
mente esta Casa é a questão do expurgo moral que temos que fazer, 
tanto no Executivo, quanto nesta Casa, uma depuração, partindo das 
denúncias desse escândalo que assombrou o Brasil ocorrido na PE-
TROBRAS. Ela tem prometido que não vai deixar pedra sobre pedra. 
Vamos acreditar. Vamos dar, com alguma dificuldade, um crédito de 
confiança de que fará isso. Será muito importante responder à Nação 
brasileira, que aguarda essa decisão.

A reforma política, outra questão proposta, da forma como foi coloca-
da, com plebiscito, dificilmente será realizada. A verdadeira reforma 
política começa com a reforma partidária, para facilitar o encaminha-
mento legislativo. A verdadeira reforma política começa com o fim da 
medida provisória, para recuperar a iniciativa da Casa. Mas esse é um 
assunto para pronunciamento específico. Muito obrigado. (28/10/2014)

Saudação ao povo brasileiro pelo exercício  
da democracia por meio do voto nas eleições

Presidente, colegas Parlamentares, eu quero, inicialmente, saudar a Nação 
brasileira pela festa democrática que nós tivemos nos dois turnos das elei-
ções. Tivemos a oportunidade de votar livremente. O exercício pleno do 
voto é o exercício da democracia.

Os vencedores estão agora se preparando para tomar posse e trazer as 
suas propostas. O povo brasileiro aguarda que essas propostas e esses 
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compromissos sejam cumpridos. Temos também que desarmar os espíri-
tos, neste momento, a partir de nós, Parlamentares, Lideranças, que temos 
um compromisso ideológico. Seria muito irresponsável e leviano da nossa 
parte se continuássemos a instigar algo que não existe: a cisão da Pátria 
brasileira, da Nação brasileira. O Brasil não se divide em Norte e Nordeste. 
Muito obrigado, Presidente. (28/10/2014)

Saudação ao eleitor do Rio de Janeiro pela reeleição de 
Luiz Fernando Pezão para Governador do Estado

Obrigado, Presidente Inocêncio Oliveira. Eu queria também, nesta 
oportunidade, saudar o povo do meu Estado, cariocas e fluminenses, 
pela reeleição do Governador Luiz Fernando Pezão. Foi o reconheci-
mento de um governo profícuo, talvez o mais profícuo do Estado do 
Rio de Janeiro nesses últimos 50 anos que tenho vivido naquela terra.

Através de um entendimento político de alto nível, tanto com o Gover-
no Federal quanto com a Prefeitura da Capital do Estado, o Governo do 
Estado conseguiu recursos para grandes e inovadores projetos, que vão 
melhorar em muito a qualidade de vida do povo carioca.

Eu saúdo os eleitores que elegeram Luiz Fernando Pezão, congratulan-
do-me com eles. (29/10/2014)

Estudo da ADESG, intitulado Gramsci no Brasil;  
Repúdio às negociações entre Brasil e Venezuela com  

vista à celebração de acordos com o MST 

Sr. Presidente, eu quero pedir a V.Exa. que determine o registro nos 
Anais da Casa de um estudo produzido pela Associação dos Diplo-
mados da Escola Superior de Guerra, Delegacia de Mato Grosso do 
Sul, sobre Antonio Gramsci, que V.Exa. conhece muito bem. Antonio 
Gramsci inspira todo o movimento de esquerda na América Latina, 
também no nosso País. 
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E eu gostaria de fazer um segundo registro, já que disponho de algum 
tempo, nessa mesma linha, inspirado por Antonio Gramsci. 

A Nação brasileira e a Venezuela - hoje está na imprensa, no Globo, na 
Veja online - ousaram iniciar negociações e assinar acordos com o Mo-
vimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil, o MST, inclusive com 
treinamentos, etc. Isso faz parte deste processo de lenta e contínua bo-
livarização do nosso País, até chegarmos a um Estado socialista, con-
forme declaração do próprio Ministro das Comunas da Venezuela. 

Nós ouvimos esses discursos hoje, aqui, e eles criam até uma indispo-
sição na Nação brasileira. Oradores que me antecederam disseram 
que o PT é atacado, etc. Ora, o PT está sem moral, Presidente! É o 
partido de V.Exa., Sr. Presidente, mas, com todo o respeito, é o parti-
do do mensalão, o partido que agora está dando a PETROBRAS, ele e 
seus aliados. Com que moral o PT vem falar dessas questões aqui? 
Isso tudo ficou muito claro. 

Eu faço este registro e manifesto a minha tristeza com o estado de 
coisas que nós estamos vivendo em nosso País. Muito obrigado. 

Estudo a que se refere o orador
Gramsci no Brasil

Nos anos de 1990, foi criado por Lula e Fidel Castro o Fórum de São 
Paulo - FSP, instituição internacional que reúne além de governos e 
partidos de esquerda, organizações criminosas ligadas à indústria do 
narcotráfico e do contrabando e organizações de guerrilhas. A ala 
marxista do Partido dos Trabalhadores (PT) abandonou, então, a luta 
armada como instrumento para conquistar o poder, e adotou o pen-
samento de Antonio Gramsci que orienta a tomada do poder pela 
“via pacífica”, para, então, desconstruir os valores e convicções pree-
xistentes na sociedade alvo, inclusive usando a violência se for neces-
sária para concluir a implantação do Estado Socialista/Comunista de 
inspiração Marxista. O PT está no poder há doze anos e ensaia a últi-
ma etapa do processo gramiscista-marxista. 

A Delegacia da Associação dos Diplomados da Escola Superior de 
Guerra - ADESG de Mato Grosso do Sul (MS), em estudo sistematiza-
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do, alinha os principais pontos estratégicos da esquerda brasileira no 
estudo que chama “Gramsci no Brasil”, como segue: 

Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra - Dele-
gacia do Estado de Mato Grosso do Sul - COR UNUN ET ANIMA 
UNA PRO BRASÍLIA UM SÓ CORAÇÃO E UMA SÓ ALMA 
PELO BRASIL.

NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS: Gramsci no BRASIL. 
AGRADECIMENTO: A todos que participaram dos estudos que cul-
minaram no presente trabalho com a finalidade de “conhecer o Brasil 
para melhor servi-lo”. PROPOSTA: Estimular o debate, reunindo e 
unindo todos em torno do bem-comum, colocado acima de interesses 
pessoais e de qualquer espécie de grupo, para a criação de um Projeto 
de Nação fundamentado no processo histórico-cultural brasileiro. ME-
TODOLOGIA: Identificar ideias, atitudes, comportamentos e ações 
que estão em harmonia com o marxismo-gramscismo para, através da 
“via pacífica”, transformar o Brasil em uma República Socialista.

Antonio Gramsci (1891-1937): Intelectual italiano e um dos funda-
dores do Partido Comunista Italiano (PCI) em 1921, percebeu que a 
implantação do comunismo nos países do Ocidente não deveria se-
guir o modelo russo (LENIN) do uso da violência para conquistar 
ou tomar o Estado, mas, sim, ao contrário, primeiro conquistar o 
Estado e depois, então, a aplicação da violência para finalizar o pro-
cesso. Nessa concepção, destaca-se o valor atribuído ao seu entendi-
mento de Sociedade Civil como sendo o espaço social onde deve 
ocorrer a luta pela hegemonia, para que a classe subalterna passe a 
ser a Classe Dirigente. Um grupo social da classe dirigente, assu-
mindo o controle da Sociedade Política (Estado), permite que o par-
tido da Classe Dirigente seja posicionado acima do Estado. A mano-
bra é simples, lenta e gradual. Utiliza-se dos instrumentos legais e 
políticos da democracia para, de forma pacífica e sorrateira, minar e 
enfraquecer as principais trincheiras democráticas: Executivo, Le-
gislativo, Judiciário, Forças Armadas, Religião e a Família. Usando 
a propaganda subliminar, o populismo e a demagogia, as consciên-
cias são entorpecidas e é criada a sociedade massificada para a luta 
pela hegemonia. O envolvimento estratégico também é simples e 
eficaz, conduzindo o processo em três fases: 



52

- na primeira, organiza o Partido das Classes Subalternas e luta pela 
ampliação das franquias democráticas para facilitar a ação política, 
explorando as deficiências e vulnerabilidades do governo;

- na segunda, luta pela hegemonia das classes subalternas, criando as 
condições para a tomada do poder;

- na terceira fase, toma o poder, impondo novos valores e princípios 
através de uma nova ordem.

O “socialismo pacífico” é a etapa intermediária para o “socialismo 
marxista”, o marxismo-leninismo, o comunismo... Preso em 1926, es-
creveu na prisão “Cadernos do Cárcere” contendo o seu pensamento 
sobre a tomada do poder de forma pacífica. Foi libertado pouco antes 
de morrer em 1937. O gramscismo contagiou países da Europa e, hoje, 
está transbordando na América do Sul. 

A penetração gramscista no Brasil. Finalidade: Criar as melhores con-
dições para transformar o Brasil em uma República Socialista sob a 
inspiração de Antônio Gramsci. 

OBJETIVOS:

1. Obter a hegemonia na sociedade civil. 2. Obter a hegemonia na so-
ciedade política (Estado). 3. Estabelecer o domínio do intelectual cole-
tivo (Partido Classe). 4. Silenciar os intelectuais independentes.

MÉTODO: Realizar a transformação intelectual e moral da sociedade 
pelo abandono de suas tradições, usos e costumes, mudando valores 
culturais de forma progressiva e contínua, introduzindo novos con-
ceitos que, absorvidos pelas pessoas, criam o “senso comum modifi-
cado”, gerando uma consciência homogênea construída com sutileza 
e sem aparente conteúdo ideológico, buscando a identificação com os 
anseios e necessidades não atendidas pelo poder público. Assim é 
estabelecido o desejo de mudança em direção a um mundo novo, com 
a sociedade controlada através dos mecanismos de uma “democracia 
popular”, onde os pensadores livres, temendo o rótulo de retrógra-
dos ou alienados, se submetem a uma prisão sem grades, calando a 
voz da divergência existente dentro de si e se deixam, assim, vencer 
pelo “senso comum modificado”. Este prossegue intoxicando a socie-
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dade, sob a égide do Estado, usado para reduzir e suprimir a capaci-
dade de reação individual e coletiva. Nesse momento, está construída 
a base para a “tomada do poder” e consequente implantação do Esta-
do Socialista. AÇÕES QUE TÊM ENFRAQUECIDO AS TRINCHEI-
RAS DA DEMOCRACIA NO BRASIL: 

I. Nos PARTIDOS POLÍTICOS: 1. Estimular o número elevado de 
partidos para enfraquecer a oposição e facilitar a tática de “aliança”, 
favorecendo o “partido classe”. 2. Manter a regionalização dos parti-
dos; o controle por caciques ou oligarquias regionais afeta a unidade 
nacional, favorecendo o enfraquecimento dos partidos políticos de 
oposição e favorecendo o “partido classe”, que possui “unidade de 
comando”. 3. Admitir a pluralidade de esquerda para ser bem explo-
rada pelo “partido classe” por tempo determinado. 4. Esvaziar as 
poucas lideranças da oposição através de patrulhamento e ataque 
(dossiê) direto ou indireto (parentes). 5. Criar fatos novos para o es-
quecimento das mazelas de militantes do “partido classe” e aliados. 
6. Afastar ou mudar de cargo o militante com erro focado pela mídia 
de oposição, para a sua proteção e do “partido classe”. 7. Usar a “mí-
dia da situação” para silenciar as mazelas dos militantes do “partido 
classe”. 8. Infiltrar militantes nos outros partidos para obter o seu 
controle e esvaziar os líderes de oposição, os neutros e os que não são 
adeptos do “partido classe”.

II. No EXECUTIVO. 1. Criar aparelhos governamentais de coerção. 2. 
Distribuir cargos em órgãos e empresas públicas para militantes do 
partido-classe e seus aliados, em todos os níveis da administração fe-
deral, estadual e municipal, (aparelhar o Estado). 3. Criar uma estru-
tura policial que possa ser transformada em Guarda Nacional ou 
Guarda Pessoal ou em Polícia Política (Polícia Federal, Força Nacio-
nal) para emprego imediato, quando chegar o momento oportuno. 4. 
Ampliar o “curral eleitoral” usando o assistencialismo como fim e 
não como meio, mantendo o benefício por tempo indeterminado. 5. 
Manter o “curral eleitoral” através de um sistema de ensino, contro-
lando o baixo nível de aprendizagem e desenvolvimento da inteligên-
cia. 6. Silenciar a imprensa através de emprego da verba pública des-
tinada à propaganda, mantendo a população sem informação correta. 
7. Neutralizar políticos de oposição e aliados através de distribuição 
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de dinheiro, cargo público ou qualquer outro tipo de benefício pesso-
al ou familiar. 8. Criar ou fortalecer um organismo sul americano para 
diminuir a importância da OEA (EUA). 9. Participar de um bloco sul 
americano de repúblicas socialistas democráticas. 10. Facilitar a pene-
tração cultural e a projeção dos intelectuais orgânicos. 11. Denegrir 
heróis nacionais. 12. Enaltecer militantes da ideologia marxista. 13. 
Desmerecer fatos e vultos marcantes da História Nacional. 14. Impe-
dir a tomada da Consciência Nacional. 15. Entorpecer a Vontade Na-
cional. 16. Eliminar valores do processo histórico-cultural nacional. 
17. Mudar usos e costumes. 18. Enfraquecer o moral nacional. 19. Mu-
dar traços da identidade nacional. 20. Mudar valores e princípios éti-
co-morais. 21. Enfraquecer a família. 22. Enfraquecer a coesão-nacio-
nal. 23. Lançar a discórdia no seio da população. 24. Desviar o foco 
dos debates em torno de questões relevantes em áreas estratégicas 
(saúde, educação, segurança, defesa, etc.), isentando o Governo de 
responsabilidade pelas deficiências e vulnerabilidades. 25. Estabele-
cer um poder paralelo ao do Estado (Conselho de Política Externa, 
Comissão de Direitos Humanos, etc.). 26. Alimentar as ONGs com o 
dinheiro público e estimular outras para atuarem na sociedade civil, 
apoiando direta ou indiretamente a luta pela sua hegemonia.

III. No LEGISLATIVO. 1. Eleger militantes do Partido-Classe. 2. Unir 
temporariamente os partidos de mesma ideologia. 3. Fazer alianças 
com partidos de ideologia oposta. 4. Desmoralizar o Legislativo, 
mantendo privilégios, barganhas e a falta de espírito público. 5. Criar 
leis para dar o respaldo às mudanças de usos, costumes e valores da 
nacionalidade brasileira. 6. Obter o controle do Legislativo para con-
quistar o domínio da sociedade política (Estado), através do Partido-
-Classe. 7. Enfraquecer o Legislativo como fiscal do Executivo. 8. Sub-
meter o Estado ao controle do Partido-Classe. 

IV. No JUDICIÁRIO. 1. Retardar ou impedir a modernização da es-
trutura do judiciário. 2. Retardar ou impedir o aperfeiçoamento do 
funcionamento do judiciário. 3. Estimular o corporativismo extrema-
do na magistratura. 4. Manter o magistrado afastado do povo e das 
suas necessidades. (04/11/2014)
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Transcurso do 25º aniversário da  
queda do Muro de Berlim

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, pedi a palavra para fazer um 
registro de solidariedade e um voto de louvor ao povo da Alemanha 
Oriental, que há 25 anos se libertou das garras de um sistema político 
reducionista que transforma o ser humano em uma abelha e a socie-
dade em uma colmeia. 

Ouvindo os discursos da semana passada e desta semana na tribuna, 
fico preocupado em que a ala mais radical do Partido dos Trabalha-
dores não esteja intentando construir também um muro, que separe o 
Sul do Norte, sobre o Paralelo 33 do nosso País, da Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.  (11/11/2014)

Apreensão com a desconstrução das instituições  
democráticas do País pelo PT a partir do  

pensamento de Antonio Gramsci

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, pela manhã, eu disse que faria 
um pronunciamento mais acurado, com mais tempo, sobre as palavras 
do nosso querido Deputado Fernando Ferro. Ele diz que eu amo o PT, 
e eu o amo mesmo. É um grande partido, mas não gosto dos programas 
do PT. 

Quando eu leio a resolução que foi publicada, eu vejo que o partido 
tem projetos e programas que contrariam as liberdades individuais e 
coletivas que nós conquistamos. Esse processo está muito adiantado, 
está muito avançado, e nós não estamos percebendo.

Tudo começou quando foi estabelecido o Foro de São Paulo, que foi 
promovido pelo ex-Presidente Lula, juntamente com o ditador de 
Cuba. Eles criaram o Foro de São Paulo. Naquele período, a partir dos 
anos 90, o PT, ou pelo menos a sua ala marxista, e seus aliados decidi-
ram que não iriam mais defender a busca do poder pela luta armada, 
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mas pela via pacífica, conforme pensamento de Antonio Gramsci, que 
foi Presidente do Partido Comunista Italiano. Essa é a origem desse 
projeto em andamento, que está muito avançado, com a desconstrução 
das instituições democráticas.

Essa desconstrução, a partir de Gramsci, foi operacionalizada por Lou-
is Althusser, filósofo francês, de origem argelina, que fez de seus estu-
dos uma publicação chamada de Aparelhos Ideológicos de Estado, que 
se refere, naturalmente, ao Estado democrático pleno, ao Estado capita-
lista. Ao fazer isso, estabelece todas as regras de como descontruir os 
valores preexistentes na sociedade alvo. E essas políticas estão todas 
contidas no Plano Nacional de Direitos Humanos.

Hoje, nessa resolução do Diretório do PT, nós vemos todos aqueles va-
lores colocados em poucas palavras: primeiro, a revolução cultural; se-
gundo, a hegemonia de um partido-classe. No caso, esse partido-classe 
é o PT. Então, nós estamos vivendo esse momento, e a Nação não está 
atentando para isso. O processo é muito rápido. Eu diria que estamos 
na iminência do assalto final. Algumas questões ocorreram, como a 
eleição apertada, do próprio PT, que, de certo modo, impediram um 
avanço mais rápido. No futuro, voltarei a falar sobre o assunto. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. (12/11/2014)

Saudação aos participantes da sessão solene em  
homenagem ao transcurso dos 70 anos do embarque  

da Força Expedicionária Brasileira para a Itália

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, minhas primeiras palavras são 
de desagrado com relação à altura desta tribuna. Parece que a gente 
está falando aqui de porão, para usar uma palavra que é muito utili-
zada aí, e isso aqui reduz a voz do Parlamentar. Fica, então, o meu 
registro. Vamos ver se a gente consegue recuperar a altura da tribuna. 

Eu queria registrar, Sr. Presidente, a minha saudação e a minha soli-
dariedade com todos aqueles que se pronunciaram, hoje, pela manhã, 
na sessão solene em comemoração aos 70 anos do embarque da Força 
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Expedicionária Brasileira para a Itália, na Europa, onde lutou pelas 
liberdades de que desfrutamos hoje.

É importante registrar que é muito emblemático que hoje venham 
aqui os sobreviventes, aqueles que ainda estão entre nós e que são o 
símbolo do patriotismo que reinava neste País. Hoje nós ficamos mui-
to tristes quando vemos vozes revanchistas desmerecendo e descon-
truindo os valores das Forças Armadas do Brasil, sem recordarem 
episódios históricos, como esse que foi escrito pela Força Expedicio-
nária Brasileira.

Meu segundo registro, também de tristeza, é sobre uma lei do Gover-
no Federal. Por que o Governo não conseguiu cumprir sua meta de 
superávit primário, está mandando uma lei para mudar a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias. Vejam, Sr. Presidente, caros colegas, o Gover-
no quer mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou melhor, contor-
nar a Lei de Responsabilidade Fiscal, alterando a LDO.

Que consequências isso pode ter? A primeira é que lei não é para va-
ler neste País. Na verdade, é o que se passa para a Nação: aqui lei não 
tem valor, ou só tem valor para quem não tem poder. Mas, para quem 
tem poder, sempre se encontra uma maneira de escamotear a lei. Isso 
é muito triste!

O Brasil vai ter um grande prejuízo com isso, com certeza, Sr. Presi-
dente. E por quê? Porque o mundo todo está de olho, está acompa-
nhando. O mundo está globalizado, e vai naturalmente perceber que 
houve um aumento com essa proposta do Governo: o aumento do 
Risco Brasil.

Os investimentos estrangeiros vão ser afugentados. A classificação do 
Brasil na escala de risco para investimentos vai cair naturalmente, e 
isso é muito ruim. Nós estamos vivendo um momento, Sr. Presidente, 
em que a economia tem de ser recuperada. No entanto, essas medidas 
acabam prejudicando a ação na área econômica.

Outro assunto que eu gostaria apenas de registrar, porque vou me 
deter com mais tempo posteriormente, é que finalmente o Partido dos 
Trabalhadores, partido de V.Exa., saiu do armário ideológico. A reso-
lução da Executiva Nacional do PT deixa claro que a prioridade é a tal 



58

da revolução cultural e a hegemonia do partido-classe, dentro daque-
les princípios gramscistas, de Antonio Gramsci, de que o Estado é que 
molda a sociedade, e não a sociedade que faz o Estado, de acordo com 
as suas convicções. Muito obrigado, Sr. Presidente. (12/11/2014)

Indignação com a resposta do Ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo Silva, ao Requerimento nº 4.436, de 2014

Obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra para registrar requerimento 
de informações que fiz ao Sr. Ministro das Comunicações sobre as 
despesas da Empresa de Correios e Telégrafos para divulgação da 
sua nova logomarca. 

Num momento inoportuno, de eleição em nosso País, mais de 30 mi-
lhões foram jogados na mídia, talvez desnecessariamente. Como a 
miséria continua aumentando no Brasil - segundo as informações, 
mais de 3%, já somos hoje no Brasil mais de 10 milhões de miseráveis 
-, esses recursos poderiam ser melhor aplicados.

Então, peço a V.Exa. que considere lido meu pronunciamento e o divul-
gue nos órgãos de comunicação da Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Pronunciamento
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste ano eleitoral, fomos sur-
preendidos com uma megacampanha nos meios de comunicação 
para divulgar a nova marca dos Correios.

Chegavam às nossas mãos, anexado aos jornais e revistas, grandes 
encartes, que aparentemente se mostravam um ambicioso e oneroso 
projeto de veiculação da nova marca da empresa, com investimentos 
expressivos que pareciam desvirtuar o caráter meramente informati-
vo e impessoal das manifestações da administração pública. E tudo 
isso às vésperas das campanhas eleitorais. 

Assim, apresentei nesta Câmara dos Deputados o Requerimento 
4.436/2014 solicitando informações ao Sr. Ministro das Comunica-
ções sobre os gastos do Governo Federal para divulgar a nova marca 
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dos Correios. Como era de se esperar, a resposta do Ministro me cau-
sou indignação. 

A nossa querida Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pagou à 
empresa CDA Branding & Design, que venceu a licitação, o valor de 
R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) para desenvolver a nova 
marca. Com todo respeito à empresa que desenvolveu a nova marca, 
mas não poderiam os Correios ter realizado um concurso nacional 
entre os milhares de estudantes de design do Brasil para este fim, ou 
mesmo entre os designs já formados, oferecendo um prêmio em me-
nor valor? Um bom concurso, envolvendo toda a sociedade, já seria 
uma grande divulgação. 

Depois de criada a nova marca, claro que disseram que ela precisava 
ser amplamente divulgada. E o valor gasto para divulgar foi de 
R$30.763,04 (trinta milhões, setecentos e sessenta e três mil reais e 
quatro centavos). O montante foi pago a emissoras de televisão aber-
tas e fechadas, a rádios, jornais, revistas e veículos da Internet. Tenho 
a lista de todos que receberam para divulga a nova marca.

Ora Srs. Deputados, o fato é o seguinte: em um País que tem 10.452.000 
(dez milhões, quatrocentos e ciquenta e dois mil) miseravéis, brasilei-
ros com renda inferior a R$70,00 (setenta reais) por mês, segundo o 
que foi recentemente informado pelo IPEA, o Governo Federal gasta 
mais de 30 milhões de reais para divulgar a nova marca dos Correios!

Sr. Presidente, eu pergunto: precisava mesmo os Correios de divulga-
ção? Ele por si só já não se divulga? Sras. e Srs. Deputados, quem está 
todos os dias entrando em nossa casa, em nossa empresa, andando 
pelas ruas, pelas praças e por todos sendo vistos são os Correios. A 
empresa por si só se divulga. E a melhor divulgação dos Correios é, na 
verdade, seu excelente trabalho e o empenho de seus servidores em 
nos prestar um serviço de qualidade. É o trabalho dos servidores que 
deve ser bem remunerado. É para os servidores que deveria ter sido 
destinado este investimento. É o salário dos servidores que precisa e 
deve ser revisto. E isto com certeza não é pensado por este Governo.

Fica aqui registrado minha indignação e de meu descontentamento.
Era o que tinha a dizer. Obrigado. (12/11/2014)
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Escândalo na PETROBRAS e o envolvimento do PT 

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, o mensalão não passa de uma 
marolinha se comparado com esse maremoto de lama da PETRO-
BRAS, que começa a afogar o Governo corrompido do Partido dos 
Trabalhadores. O mais triste e estarrecedor é que não vai parar por aí. 
Faltam ainda a ELETROBRAS, o Postalis, dos Correios, e os bancos 
oficiais, cujos rumores sinalizam investigações mais avançadas e com 
fortes indícios de corrupção, similares aos da PETROBRAS.

Há também o agenciamento de obras realizadas por empresas brasi-
leiras em países da América Latina e da África com empréstimos fei-
tos com cláusula de confidencialidade, ao arrepio do Senado Federal.

O lulopetismo estabeleceu os seus fundamentos políticos na corrup-
ção e no fisiologismo. Agora vem o Sr. Ministro da Justiça acusar a 
Oposição de buscar o terceiro turno eleitoral. Quanto equívoco do 
Ministro petista! Quanta agressão à inteligência da Nação brasileira 
negar a gravidade dos fatos do maior escândalo de corrupção do Oci-
dente! Que horror, Sr. Presidente! Mesmo as mentes mais sórdidas 
não poderiam imaginar tal nível de ousadia para desconstruir ética e 
moralmente o nosso Brasil.

A Presidente da República tem declarado que as investigações não 
deixarão pedra sobre pedra, doa a quem doer. Se não for mais uma 
mentira, dentre tantas que já ouvimos, o País terá uma oportunidade 
ímpar de expurgar os maus políticos dos seus quadros e de aperfeiço-
ar o sistema representativo e suas estruturas de controle de gestão.

Se a Presidente Dilma está sendo intelectualmente honesta e quiser 
passar à história com uma biografia positiva, basta mobilizar sua base 
de apoio no Congresso e promover as mudanças que se impõem e 
que podem e devem ser encaminhadas e consagradas no Poder Legis-
lativo. Muito obrigado, Sr. Presidente. (18/11/2014)
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Homenagem ao Deputado Inocêncio Oliveira ao  
ensejo do seu pronunciamento de despedida da Casa

Sr. Presidente, eu vou usar a palavra para que fique incorporada ao 
belíssimo discurso de despedida do Deputado Inocêncio Oliveira, que 
deixa uma lição de vida para todos nós que somos Parlamentares. 

Eu fico muito feliz de estar assistindo, nesta tarde, ao discurso volun-
tário de despedida do nobre Deputado Inocêncio Oliveira, com quem 
tive o privilégio de conviver durante oito mandatos consecutivos dos 
seus dez mandatos. Foi uma experiência muito útil. 

Nós sempre militamos no mesmo partido, desde a formação da Alian-
ça Democrática para a eleição de Tancredo Neves. Depois, mais à 
frente, durante a Assembleia Nacional Constituinte, quando houve 
grandes embates nesta Casa, a inteligência, a experiência e o patriotis-
mo de V.Exa., Deputado Inocêncio, nortearam o nosso PFL naquele 
tempo, e fizemos uma Constituição democrática, para consolidar a 
abertura democrática.

Foi um privilégio muito grande conviver com V.Exa., mais tarde, já 
nos anos 90, na época dos trabalhos políticos de abertura dos setores 
de telecomunicações, para que houvesse investimentos em nosso País.

Nobre Deputado Inocêncio Oliveira, eu fico muito feliz de poder sau-
dá-lo e quero saudar a sua família, aqui presente, uma família linda, 
linda mesmo. Posso vê-la daqui. Deputado Inocêncio, eu não sabia 
que V.Exa. tinha uma família tão bonita assim. Sabia que a sua família 
era linda por dentro, mas é linda por fora também. 

Então, eu fico muito feliz de saudá-lo e agradeço a Deus por poder 
dizer que V.Exa., como o Apóstolo Paulo, combateu o bom combate e 
terminou a carreira. Pelo seu discurso e pela paixão com que desen-
volveu sua vida política, também pode dizer que guardou a fé. 

Muito obrigado, Deputado Inocêncio Oliveira. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Muito obrigado. (19/11/2014)
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Perfil conservador e cristão da sociedade brasileira

Obrigado, Sr. Presidente. Peço a V.Exa. que determine a transcrição 
nos Anais da Casa deste meu pronunciamento, em que eu procuro, 
em breves considerações, caracterizar o perfil cristocêntrico da Nação 
brasileira e, por conseguinte, a sua natureza conservadora, que se ma-
nifesta em todas as tentativas de avanço nas propostas que contra-
riam esses princípios.

Dei o seguinte título ao meu pronunciamento: Sim, O Brasil é Con-
servador.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. também que determine a divulgação do 
discurso pelos meios de comunicação da Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) - Acolho o seu pronunciamen-
to como lido na íntegra e solicito a sua divulgação em todos os meios 
de comunicação da Casa.

Pronunciamento

Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, pesquisas de opinião e avaliação 
do perfil predominante dos candidatos eleitos em 2014 chamaram a 
atenção de especialistas para a revelação do elevado conservadoris-
mo da Nação Brasileira. Não poderia ser diferente. Essa percepção 
apenas confirma o que um olhar, mesmo superficial, do processo de 
formação histórico-cultural do povo brasileiro nos permite constatar.

Tudo começou quando o imperador Constantino I, no início do século 
IV da Era Cristã, em luta pela reunificação do Império Romano após as 
guerras civis, resolveu usar o Cristianismo como instrumento político 
para facilitar essa tarefa, adotando-o como religião oficial do Império e 
levando-o a ocupar, assim, todas as regiões por ele alcançadas. 

Desse modo, os fundamentos judaico-cristãos contidos na Bíblia, 
no Antigo e no Novo Testamento, impregnaram com suas convic-
ções e com seus valores, a organização política, econômica, social 
e cultural dos Estados que emergiram a partir desse período de 
ocupação romana.
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Um ser humano integral, criado por Deus a Sua imagem e semelhan-
ça, que é físico, psíquico e espiritual, dotado de livre-arbítrio, com 
capacidade inerente de se comunicar, de desejar, de julgar e de deci-
dir, conscientemente, construiu sociedades capazes de conter e pre-
servar essas dimensões e essa completude natural.

Na época dos Descobrimentos, no final do século XV, os Estados eu-
ropeus eram, portanto, majoritariamente cristocêntricos e adotavam a 
Igreja Católica Apostólica Romana como religião oficial. Esse era o 
caso de Portugal quando as embarcações de Pedro Álvares Cabral 
chegaram ao Brasil e quando foi celebrada uma missa de Ação de 
Graças logo no primeiro dia do descobrimento, fato que estabeleceu o 
início do conteúdo cristão na formação sociocultural e religiosa do 
povo que viria ocupar a colônia portuguesa.

É importante registrar que as fronteiras do Brasil foram levadas até as 
encostas dos Andes com uma participação permanente de padres je-
suítas, seja catequizando populações indígenas, seja plantando mis-
sões católicas onde os colonizadores eram assentados.

O perfil cristocêntrico da Nação Brasileira em formação foi consolida-
do quando a Coroa Portuguesa se transferiu para o Brasil em 1808 e 
Dom João VI decretou o catolicismo como religião oficial, situação 
que perdurou até a Proclamação da República em 1889, quando foi 
instituído o Estado laico. No mesmo sentido, vieram para o Brasil, a 
partir do século XIX, inúmeras missões de igrejas de origem protes-
tante, que se transformaram nas centenas de denominações evangéli-
cas que hoje congregam uma quarta parte da população brasileira. 

Sim, a população brasileira é conservadora, tem convicções e valores 
cristãos que demandam um ambiente de plenas liberdades, tal que 
não impeça, mas, pelo contrário, estimule o desenvolvimento integral 
da pessoa, tanto individualmente quanto coletivamente.

A Constituição Federal acolhe, na totalidade, as demandas do perfil 
cristocêntrico da Nação ao garantir: a vida e a família natural; a liber-
dade de expressão e de opinião; o direito de ir e vir; o direito de pro-
priedade patrimonial e intelectual; a liberdade de culto; enfim, as li-
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berdades e os direitos tanto individuais quanto coletivos da democra-
cia representativa plena e do Estado de Direito.

Sim, a Nação Brasileira é conservadora. Não pode, portanto, conviver 
em ambiente reducionista, isto é, que considere apenas demandas fi-
siológicas parciais do indivíduo, como propõem as ideologias mate-
rialistas-ateístas que ganharam corpo no Brasil a partir do Foro de 
São Paulo. 

Essas ideologias políticas, adotadas com a participação articulada de 
Cuba, já impregnaram a Venezuela, o Equador e a Bolívia e avançam 
em marcha batida sobre a Argentina, o Uruguai e o Brasil, além de 
outros países da América Latina e da África.

Precisamos ficar atentos e acompanhar esses movimentos que o Par-
tido dos Trabalhadores (PT) quer impor e que não consideram a na-
tureza tridimensional do indivíduo, conforme o princípio autoritário 
das ditaduras onde o Estado molda a Nação, contrariando o livre-ar-
bítrio.

Precisamos ficar atentos, entender e acompanhar esses movimentos 
através dos quais o Partido dos Trabalhadores (PT) vai, aos poucos, 
tentando impor novos comportamentos sociais, que não consideram 
a essência da pessoa integral.

Precisamos acreditar que essas ações existem, estão muito avançadas 
e já ameaçam as liberdades que desfrutamos, delineando um sistema 
de governo socialista e autoritário, com a supressão de direitos defi-
nidos na Constituição. Obrigado. (25/11/2014)



Requerimentos, 
comissões e outras 

atividades

“Mesmo se eu soubesse que amanhã o 
mundo se partiria em pedaços, eu ainda 

plantaria a minha macieira.”
Martin Luther King
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Requerimentos

Apresentados em plenário

Autor do REQ 10198/2014   
Requer que o Projeto de Lei 6781/2010 seja remetido à Comissão de Ci-
ência e Tecnologia e Comunicação para imediata apreciação. O PL dis-
põe sobre criação de condições especiais de trabalho e aposentadoria 
para os profissionais de comunicações que exercem funções externas.

Autor do REQ 10601/2014  
Requer que seja votado em caráter de urgência a PEC 170/2012 que 
garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez.

Autor do REQ 10198/2014  
Requer que o Projeto de Lei 6781/2010 seja remetido à Comissão 
de Ciência e Tecnologia e Comunicação para imediata apreciação. 
O PL dispõe sobre criação de condições especiais de trabalho e 
aposentadoria para os profissionais de comunicações que exercem 
funções externas.

Autor do REQ 9596/2014 
Requer que inclusão na Ordem do Dia para votação imediata o PL 
595/2003  que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radio-
difusão transmitirem o programa oficial dos Poderes da República, 
flexibilizando  a retransmissão do programa “A Voz do Brasil” no 
horário compreendido entre as 19h30 e 00h30 horas; estende a obriga-
toriedade de transmissão às emissoras de televisão; altera a Lei nº 
4.117, de 27 de agosto de 1962.

Apresentados em comissões

Autor do REQ 277/2014  
Requer a constituição de Subcomissão Permanente para monitorar a 
implementação do projeto do Trem de Alta Velocidade Brasileiro - 
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TAV - e as ações para aprimoramento dos sistemas de transporte de 
passageiros sobre trilhos nas regiões metropolitanas e a expansão do 
transporte de carga sobre trilhos.
 

Requerimentos de Informação

Autor do RIC 2754/2013 
Solicita informações do Ministro da Saúde sobre a publicação de car-
tilha explicativa sobre o uso e recomendação do medicamento miso-
prostol mais conhecido como citotec. 

Autor do RIC 2773/2013 
Requer informações do Ministro da Justiça sobre contrabando e co-
mercialização ilegal do medicamento misoprostol, mais conhecido 
como citotec

Autor do RIC 2887/2013 
Visa solicitar informações a Ministra da Secretaria Especial de Direi-
tos Humanos sobre a instituição de Grupo de Trabalho com objetivo 
de acompanhar e monitorar a Implementação do Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH-3).

Autor do RIC 3097/2013 
Solicita informações ao Ministro da Justiça sobre a visita do Rei da 
Noruega à área indígena yanomami no estado do Amazonas.

Autor do RIC 3136/2013 
Requerer informações adicionais do Ministro da Saúde sobre viagens 
oficiais internacionais, feitas por servidores daquele Ministério, para 
estudo/pesquisa e acompanhamento de programas e projetos sobre 
aborto seguro.

Autor do  RIC 3446/2013 
Solicita informações do Ministro das Relações Exteriores sobre episódios 
ocorridos na Bolívia quando aviões da FAB que transportavam o Minis-
tro da Defesa, Celso Amorim, foram revistados pelo governo boliviano.

Autor do RIC 3447/2013 
Solicita informações ao Ministério da Defesa para que o Comandante 
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da Aeronáutica esclareça sobre os episódios ocorridos na Bolívia quan-
do aviões da Força Aérea Brasileira que transportavam o Ministro da 
Defesa, Celso Amorim, foram revistados pelo governo boliviano. 

RIC 3972/2014 
Requer informações da Ministra da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República sobre convênios e repasses de recursos 
para o Instituto de Defensores de Direitos Humanos – DDH

RIC 4002/2014 
Requer informações ao Senhor Ministro da Saúde sobre contratação 
da Sra. Vivian Isabel Chávez Pérez, procedente de Cuba e outros co-
ordenadores de médicos estrangeiros

RIC 4017/2014 
Solicita informações ao Ministro da Saúde acerca da importação de 
sangue, componentes e hemoderivados de Cuba. 

RIC 4436/2014 
Requer  informações do Ministro das Comunicações acerca dos dispên-
dios financeiros decorrente da campanha publicitária de divulgação da 
nova logomarca da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Indicações ao Poder Executivo

Autor da INC 6541/2014 
Sugere que o Poder Executivo formule políticas de administração dos 
órgãos ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS), em todas as instân-
cias gestoras e esferas de governo, voltados ao atendimento ao públi-
co em geral, para que disponibilizem aos usuários a lista de profissio-
nais lotados nas unidades de saúde, suas especialidades e horários de 
atendimento incluindo os plantões, bem como forneçam acesso na 
rede mundial de computadores à informações sobre a disponibilida-
de e estoque de medicamentos fornecidos aos pacientes.
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Comissões

— Titular da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática.

— Titular  da Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda Constitucional para incluir o acesso à inter-
net em alta velocidade entre os direitos fundamentais do cidadão” 
- PEC 47910.

— Titular da Comissão Especial “estabelece normas gerais de política 
urbana e de proteção à saúde e ao meio ambiente associadas à im-
plantação e ao compartilhamento da infraestrutura de telecomunica-
ções” (PL 501313 – Proteção à Saúde e ao Meio Ambiente).

— Titular da Subcomissão Especial destinada a acompanhar as ações 
(Plano Nacional de Banda Larga - PNBL).

— Titular da Comissão de Execução da Lei Orçamentária Anual – PEC 
565/06.

— Titular da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Pro-
jeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos 
do Senado Federal, e outros, que tratam do “Código de Processo Ci-
vil” (revogam a Lei nº 5.869, de 1973) - PL 602505.

— Titular da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, destinada 
a analisar e discutir o legado a ser deixado pela Copa do Mundo de 
2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 para a Cidade do 
Rio de Janeiro e sua Região Metropolitana.

— Suplente da Comissão Permanente de Cultura.

— Suplente da Comissão Permanente de Viação e Transportes.

— Suplente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor.

— Suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 196-A, de 2012, do Senado Fede-
ral, que “altera o § 2° do art. 55 da Constituição Federal, para estabe-
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lecer que a perda de mandato será decidida por voto aberto nos casos 
que especifica” - PEC 19612.

— Suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 197-A, de 2012, do Senado Fede-
ral, que “altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modi-
ficar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transpor-
te interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as 
operações e prestações realizadas de forma não presencial e que des-
tinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado” 
- PEC19712 (ICMS e Comércio Eletrônico).

— Suplente da Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apre-
sentar propostas em relação à Reforma do Código Penal.
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Outras atividades

— Apoiou a instituição Exodus Cry para que participasse de audiên-
cias públicas e debates na Câmara dos Deputados contra o tráfico de 
pessoas;

— Coordenou e organizou a Sessão Solene em Homenagem ao Dia 
Nacional de Valorização da Família

— Participou do Grupo de Trabalho para debates, estudos e elabora-
ção de emendas  ao Projeto da  Reforma do Código Penal

— Coordenação de discussão e elaboração de documentos sobre PLC 
03/2013 e alterações na nova Lei 12.845/2013 que versam sobre aten-
dimento a vítimas de violência sexual para evitar aplicação de medi-
das e políticas públicas que façam apologia ao aborto

— Participação de Ato Nacional em Defesa da Família na data de 04 
de junho de 2013 em Brasília que reuniu mais de 70 mil pessoas

— Participação no Encontro Nacional de Líderes e Parlamentares Cris-
tãos nos dias  28 e 29  de novembro de 2013 na Câmara dos Deputados.

— Encontro na Arquidiocese do Rio de Janeiro com representantes de 
diversas religiões para discussão sobre temas relativos à bioética (eu-
tanásia,  interrupção da gravidez,  manipulação e comércio de embri-
ões humanos, ortotanásia, clone humano, pedofilia, entre outros).



anexos
Respostas aos requerimentos

de informação





75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97

PERFIL

Arolde de Oliveira é deputado federal desde 1983, casado com Yvelise 
de Oliveira, dois filhos, cinco netos. Nasceu em São Luiz Gonzaga, no 
Rio Grande do Sul. Evangélico, é membro da Primeira Igreja Batista 
— PIB do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

Graduado no Curso de Formação de Oficiais da Academia Militar 
das Agulhas Negras — AMAN; Formado em Engenharia Eletrôni-
ca e Comunicações pelo Instituto Militar de Engenharia — IME; 
Graduado em Economia na Faculdade de Ciências Políticas e Eco-
nômicas do Rio de Janeiro; Extensão em Mecânica Quântica e Ma-
temática Moderna e Engenharia Econômica; e o curso da Escola 
Superior de Guerra — ESG.
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“A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como 
se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em 

como se mantém em tempos de controvérsia e desafio.”
Martin Luther King

Câmara dos Deputados — Praça dos Três Poderes
Anexo IV, Gabinete 917 — CEP: 70160-900 — Brasília/ DF

dep.aroldedeoliveira@camara.leg.br
Tel.: (61) 3215-5917
Fax: (61) 3215-2917


