
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ 
 

Sessão: 129.3.55.O Hora: 16h18 Fase: OD 

  Data: 23/05/2017 
 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para votação da Emenda nº 8 oferecida à Medida Provisória nº 763, de 2016. Protesto 
contra a não inclusão na pauta, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da proposta de emenda à Constituição acerca da realização de 
eleições diretas ... mais 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, membros da Mesa, nobres colegas 
Deputados, senhores da imprensa e das galerias, o objetivo do destaque é aperfeiçoar a medida provisória. Já é um avanço 
distribuir 50% do resultado obtido entre os trabalhadores, o que vai apresentar um aumento médio na rentabilidade de 3,7% para 
5,5.%. 
O nosso destaque vem no sentido de que a distribuição do resultado auferido será 100% do trabalhador. Não é razoável valorizar o 
trabalhador nesse aspecto? Ainda mais com o caráter que o FGTS tem, apesar de ser uma poupança obrigatória. Nada mais justo 
que os 100% do resultado auferido sejam destinados aos trabalhadores. Reconheçamos que 50% foram um avanço. O correto é 
ampliar ainda mais a questão do resultado auferido a ser distribuído integralmente aos trabalhadores. 
Mas preciso fazer um registro, Sr. Presidente. Hoje estava em votação, na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC de autoria 
do Deputado Miro Teixeira, que prevê que só se dará eleição indireta, no caso de vacância nos últimos 6 meses. 
Essa PEC nasce com o espírito de aprovação deste Plenário. Explico: este Plenário aprovou esta redação, ao alterar a Lei nº 
13.165, em 2015, na minirreforma eleitoral. A reforma eleitoral votada por esta Casa, em 2015, prevê exatamente isto: eleição 
indireta, apenas nos 6 últimos meses. Foi a decisão unânime deste Plenário. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados 
concordaram com isso. Agora a mudança é na Constituição, para que não haja dúvida.  
Infelizmente, há uma politização da matéria. A CCJ, que deveria apreciar a admissibilidade para verificar se fere ou não alguma 
cláusula pétrea, prefere fugir do debate. E para a nossa tristeza e o nosso repúdio, a PEC das eleições diretas foi retirada da pauta 
da reunião de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça, sem nenhuma justificativa plausível. Negar o direito de esta Casa 



escolher qual a melhor forma de proceder é algo que nós não devemos aceitar sem indignação. 
Repito: o debate de eleição direta ou indireta se dá, única e exclusivamente, porque Temer é um ex-Presidente em exercício. Vou 
repetir: Temer é um ex-Presidente em exercício, e o povo sabe que seus dias na Presidência já acabaram. 

 


