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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Silas Freire, que falará pela Liderança do Podemos.
O SR. SILAS FREIRE (PODE-PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa demonstra todo o esforço para positivar em lei aquilo queo brasileiro
reclama. Por onde se anda se ouve o seguinte: Acontece tudo isso porque os legisladores não endurecem a lei. Nós escutamos muito isso no Brasil inteiro. Mas a Câmara dos Deputados está, em
toda esta semana, tratando única e exclusivamente disso.
A nossa opinião é a seguinte: quem quer passar Natal em casa não mata, quem quer passar o Dia das Mães com as mães não estupra, quem quer passar o Dia dos Pais com os pais não
comete crime. Essa é a nossa opinião.
Nós esperávamos que esta Casa endurecesse de forma radical essa legislação, mas, é claro, esta é a Casa do diálogo.
Acada vez que um criminoso recebe autorização para sair temporariamente do presídio, seja por 1 dia, seja por 2 horas, seja por 1 hora, Sras. e Srs. Deputados, um pai de família, uma mãe
de família, um filho, alguém inocente ou algum trabalhador pode estar recebendo a sua sentença de morte, sem ter absolutamente nada a ver com o crime. Na penitenciária está sendo
entregue uma autorização de saída temporária para esse criminoso, e os nossos filhos, os seus filhos, cidadão, podem estar recebendo ali uma sentença de morte.
Mas este é o Parlamento, local para se conversar. Na nossa opinião, deveria prevalecera proposta do Deputado Alberto Fraga: quem comete crime tem que passar Natal é na cadeia. O
substitutivo não acolhe aquilo que nós imaginamos para bandido, mas nem todos os bandidos podem pagar por aqueles que são mais bandidos ainda.
Sras. e Srs. Deputados, para aquele que tem índole ruim, tanto faz serem 7 dias ou 4 dias, tanto faz serem duas vezes no ano ou uma única vez, ele vai continuar sendo bandido do mesmo
jeito, ele vai representar risco para mim, para sua família, cidadão, do mesmo jeito.
Mas este Parlamento está evoluindo, e essa saidinha engraçada prevista em lei, essa saidinha para quem mata, para quem furta, para quem trafica, vai acochando-se até o ponto de mostrar
ao bandido que não vale a pena o crime. Agora, na nossa modesta opinião, bandido não pode estar em festa.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Prorrogo a sessão por 1 hora.
O SR. SILAS FREIRE - Aliás, senhores, na discussão, eu achei uma proposta interessante. Não se chegou ao consenso. Por que a saída tem que ser no Natal, no Dia das Mães, nessas datas em
que há circulação de dinheiro no comércio, onde há movimentação de pessoas? Por que não pode acontecer em outras datas? Mas quem diz isso é o juiz. Pois vamos então positivar essa
questão em lei! No Natal acontecem assaltos, latrocínios!
Eu votarei a favor do substitutivo, considerando o esforço dos colegas e sabendo que nós temos que ir evoluindo.
Evoluiu esta Casa, mas bandido não tem direito de sair do presídio para ir afesta. Quem tem direito de ir a festa é quem colabora com a cidadania, é o cidadão.
O Podemos vai votar a favor do substitutivo, mas com a certeza de que ele poderia ter sido bem mais rígido.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, queria retirar um destaque de preferência de minha autoria que está na Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está retirado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, hoje eu e os Deputados Afonso Florence, Bohn Gass, João Daniel, Marcon, Paulão, Patrus Ananias,
Valmir Assunção e Vicentinho tivemos uma audiência com o Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.
O Decreto nº 4.887, de 2003, trata da demarcação das terras quilombolas. ODEM apresentou ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, para derrubar esse decreto.
Sr. Presidente, esse decreto se baseou no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que se refere às terras dos quilombolas. É muito importante que se dê continuidade a
isso, para não se criarem mais problemas, já que mais de 2.847 comunidades estão certificadas,1.533 processos estão abertos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária —
INCRA e 154 terras de quilombolas estão tituladas.
Queremos evitar esse conflito. Não há necessidade disso. O Brasil estabeleceu esse resgate. Faz-se justiça para que tenham a titulação de suas terras. E, hoje, esse é o primeiro ponto da
pauta do Supremo Tribunal Federal.
Esse é o registro que nós gostaríamos de fazer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há requerimento de votação artigo por artigo do PSOL.
Pergunto ao PSOL se o mantém? (Pausa.)
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós vamos mantê-lo. Estamos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Este é o requerimento:
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, XIII do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que o PL nº 3.468/2012 seja votado artigo por artigo.
Sala das Sessões, 09 de novembro de 2017.
Deputado Glauber Braga

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tema palavra o Deputado Ivan Valente. (Pausa.)
Deputado Chico Alencar, as suas palavras foram então meias verdades.
O SR. LAERTE BESSA - Sr. Presidente, eles fizeram requerimento? Isso é o que eles sabem fazer mesmo!
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Meias verdades, não, Presidente. Eu prezo muito...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Estou brincando, Deputado. Esse é um direito legítimo. V.Exa. estava lendo e eu quis brincar.
O SR. LAERTE BESSA - Eles só sabem fazer isso!
O SR. CHICO ALENCAR - O que eu disse foi que retiramos o pedido de retirada de pauta da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O que é verdade.
O SR. CHICO ALENCAR - Isso foi verdade.
Nós queremos falar um pouco. Quanto menos berrarem, mais rápido se anda. Nosso poder de obstrução ainda é muito pequeno, e é legítimo sempre.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está certo. Sempre legítimo! Na política, sempre. (Palmas.)
O SR. LAERTE BESSA - Vão ficar aqui hoje! A Cidade Maravilhosa vai sentir o prazer em não tê-los lá.
O Sr. Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, 4º Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra o Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós entendemos que este projeto é mais um daqueles que consideram que não
hánecessidade nenhuma de ressocialização dos presos, que não há uma pedagogia de recuperação das pessoas que cometeram delitos e crimes na sociedade, que a cadeia serve só para
punir, para execrar.
Quem está pensando isso está pensando exatamente o contrário do que mostra a experiência internacional, está pensando que só a tranca, só a cadeia, só o isolamento, só a repressão, só o
impedimento da relação com a família resolve o problema. É o contrário! O que se está criando aqui com essa legislação é um caldeirão que vai explodir.
A visita do preso, a saída dele para visitar a família, a saída para fazer um curso supletivo, tudo isso éruim para a sociedade? É claro que não! Mas há pessoas aqui que querem falar para um
público, querem criar na sociedade a visão de que nós temos que, cada vez mais, matar, triturar, criar um ciclo de violência.
Já foi dito desta tribuna que a polícia que mais mata também é a polícia que mais morre. Ela mesma é vítima dessa espiral de violência, porque não há resposta social, não há a lógica da
recuperação, não há a lógica da fraternidade. Não há a lógica da recuperação para a sociedade, até porque a sociedade criou presídios que são verdadeiras escolas do crime, são cursos de
pós-graduação em criminalidade. Repressão não serve para nada!
Para que serve dizer que, em vez de 7 dias, serão 4 dias uma vez ao ano? Oprojeto do Deputado Fraga queria simplesmente eliminar a saída. Como assim? Estamos tratando de Direito Penal,
de legislação consagrada.
A estatística prova que nem 5% dos presos deixam de voltar para o presídio. Isso está previsto pela Justiça. A Justiça já considera isso como algo que vai acontecer. Se mil presos são
liberados para uma visita de Natal, tantos não voltarão. Isso faz parte do risco, mas existe o outro lado, que é o do benefício da ressocialização, do distensionamento, da humanidade. Isso
aqui é coisa de nazista...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado.
Eu gostaria de pedir isto aos nobres Deputados: vamos respeitar o acordo. É difícil fazer um acordo.
Deputado Chico Alencar, eu gostaria de dizer que conversei com o Presidente e, realmente, o acordo foi feito a pedido nosso. Nós estamos aqui para testemunhar esse acordo. E eu queria
propor o mesmo acordo de novo.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O acordo não previa isso, não. No caso da retirada de pauta,dividiram o tempo o Deputado Edmilson e o Deputado
Chico Alencar, mas não se considerou a votação global do projeto. O PSOL estáem obstrução porque a bancada da bala ontem rompeu o acordo em relação aos autos de resistência.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado, eu não estou falando isso.
A minha proposta é a seguinte: eu dou mais 3 minutos para V.Exas., e V.Exas. retiram este requerimento, sobre votação de artigo por artigo. É isso o que estou propondo. (Pausa.)
Deputado Ivan, durante a orientação, V.Exas. vão falar por 3 minutos. É isso o que estou propondo. Estou trocando 1 minuto por 3 minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, tenho uma questão relacionada a este assunto, economia processual. V.Exa. me permite falar por 1 minuto?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Permito.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não adianta que V.Exa. proponha acordo. Um lado precisa do outro. O lado de cá, que eles
chamam de bancada da bala, precisa deles, e vice-versa. Não vão chegar a um acordo. Para que um lado exista, épreciso que o outro seja forte, já ensinou José Saramago no livro O Evangelho
Segundo Jesus Cristo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado.
Deputado Ivan Valente, Deputado Chico Alencar e Deputado Edmilson Rodrigues, V.Exas. aceitam o acordo ou não?
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Manato, nós também estamos em obstrução e queremos exigir da bancada mais interessada que
esteja presente. Nós vamos querer inclusive que haja verificação de voto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Mas eles estão presentes, Deputado.
Orientação de bancada.
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Agora eu peço, Deputado Alberto Fraga, que um só oriente por6 todos.
Orientação de bancada.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a base do Governo vota não. Éevidente que todos votam não.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Toda a base vota não.
Como vota o PT?
O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PT vota sim.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O PT vota sim.
Como vota o PSOL, Deputado? V.Exa. tem 1 minuto.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOL evidentemente écontra toda essa política que está sendo votada aqui, porque isso, na verdade,
representa um grande engano para a sociedade brasileira, dá a sensação de que estamos resolvendo o problema de segurança pública apenas com aumento de penas, com punição, com
tranca. Isso não resolve nada!
As razões principais da violência e do encarceramento estão dadas por essa brutal crise econômica e pelo exemplo que vem de cima. Hoje estamos sendo governados por uma quadrilha de
delinquentes que a Câmara dos Deputados salvou em duas ocasiões. É esse exemplo que vem de cima. E se quer punir principalmente os de baixo: os pobres, os jovens, os negros. É disso
que se trata.
Por isso, o PSOL evidentemente vota sim.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PSB?
O SR. CÉSAR MESSIAS (PSB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós do PSB temos a convicção de que essas matérias pontuais que estão sendo discutidas e aprovadas
nesta Casa não vão resolver a questão da segurança pública.
A questão é muito mais profunda, Sr. Presidente. O Governo Federal, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário deveriam criar uma grande comissão para discutir a
segurança pública como um todo.
Não adianta condenarmos um infrator primário a 10 ou 15 anos de cadeia e jogá-lo dentro de um dos presídios que existem. Assim não vamos corrigir esse apenado. Pelo contrário, vamos
torná-lo um criminoso muito mais perigoso do que era quando entrou lá.
Então, essas questões pontuais que estamos votando aqui não vão resolver a questão da segurança pública. O PSB...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE(Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado.
Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o Podemos? (Pausa.)
O SR. CÉSAR MESSIAS - Eu não fiz o encaminhamento ainda, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o Podemos? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PHS? (Pausa.)
O SR. LINDOMAR GARÇON (PRB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Lindomar Garçon votou com o partido em votação anterior.
O SR. PASTOR EURICO (PHS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PHS, Sr. Presidente, é solidário com a segurança em nosso País. É bem verdade que acontecem muitas barbaridades
em decorrência da saída dos presos. Agora, existem realmente dois tipos de presos que saem da prisão: o que sai para visitar e família e volta, e o que sai com a certeza de que vai assaltar.
Eu sou testemunha de casos em que presos, na saída temporária, eram ameaçados. Lá de dentro, a ordem era esta: Se você voltar, você morre, porque está tendo um direito que nós não temos.
O excesso de pessoas ali dentro fazia com que eles não pudessem mais voltar, por causa das ameaças internas. Nos presídios estaduais, nós sabemos que o comando está dentro do
presídio. Essa é a realidade.
Nós votamos não a este requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota a REDE, Deputado Miro Teixeira? (Pausa.)
O SR. SÉRGIO VIDIGAL (PDT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota não.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O PDT vota não.
Como vota a REDE, Deputado Miro? (Pausa.)
O SR. CÉSAR MESSIAS - Sr. Presidente, a orientação do PSB...
O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Nós vamos votar sim, mostrando como é grave o que está sendo feito neste plenário. Votamos ainda há pouco
dispositivo relacionado à progressão da pena. Agora nós temos uma outra espécie de cálculo de progressão para um outro efeito, para o saidão, que é o que está no inciso II do art. 2º, que
exige para o saidão o cumprimento de, no mínimo, um sexto da pena.
Está se tratando de matérias semelhantes, pode-se dizer conexas, em institutos legais diferentes. Nós estamos fazendo muito mal. Então, vamos primeiro à tentativa de votar artigo por
artigo e depois vamos verificar a posição quanto ao mérito.
Neste momento, o voto é sim.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PCdoB, Deputada Alice?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Deputado Rubens teve a intenção de preservar minimamente garantias que seriam
inexoravelmente derrubadas. Portanto, o PCdoB votará não.
Mas, antes de terminar, eu gostaria de anunciar, com muita satisfação, a presença do Reitor da Universidade Federal da Bahia, o Prof. João Carlos Salles; do Vice-Reitor da Universidade
Federal do Vale do São Francisco, o Prof. Dr. Télio Nobre Leite; e do Reitor da Universidade Federal de São João Del Rei, o Prof. Sérgio Cerqueira. Portanto, há uma união da Bahia, de Minas
Gerais...
O SR. EDMILSON RODRIGUES - E do Pará também.
A SRA. ALICE PORTUGAL - E do Pará também.
Essa união mostra a força das universidades na luta por mais verbas e pela garantia de que elas sejam vistas com olhos generosos pelo Orçamento que serávotado aqui no fim do ano.
Agradeço a presença aos Reitores e peço o abraço de todos os Deputados a eles.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado pela presença.
Como vota a Minoria? (Pausa.)
O SR. CÉSAR MESSIAS (PSB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Manato, deixe-me só acabar de fazer a orientação.
O PSB orienta não, sabendo que não é disso que a sociedade brasileira precisa para fazer uma mudança no sistema de segurança pública do Brasil.
A SRA. CARMEN ZANOTTO - Presidente, o PPS...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PPS?
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PPS orienta não. Nós temos um acordo para fazer avançar pauta da segurança pública. Vamos cumprir esse
acordo. Portanto, somos contrários a este requerimento, sobre votação de artigo por artigo.
O SR. AFONSO FLORENCE - Presidente, a Minoria...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota a Minoria?
O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A Minoria libera a bancada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Em votação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
REJEITADO.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP) - Verificação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Quem pediu? (Pausa.)
Não tem número.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP) - Verificação conjunta, Sr. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o PSOL e o PT pediram verificação.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu queria me justificar, Sr. Presidente. Nós assumimos o compromisso de não fazer obstrução, e estamos cumprindo
esse compromisso, não estamos obstruindo. No entanto, nós somos contra este projeto, seja a versão original, seja a versão do Deputado Rubens. Se nós votarmos simbolicamente o
projeto, nós vamos perder. Então, o mínimo que se espera aqui é que aqueles que têm interesse na aprovação do projeto estejam presentes para aprová-lo.
Nós não nos comprometemos a votar favoravelmente a este projeto. A nossa bancada é contra este projeto. Certo?
Nós não estamos fazendo obstrução, portanto, mas também não vamos dar de bandeja a aprovação de um projeto em relação ao qual somos contra.
O SR. ALBERTO FRAGA - É isso aí. Dê falta administrativa a quem estiver ausente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - A Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado, eu concordo com V.Exa. Eu só quero dizer que pedir verificação agora é o mesmo que fazer obstrução, com certeza.
(Manifestação no plenário: Não!)
O SR. CHICO ALENCAR - Não, é claro que não!
O SR. CARLOS ZARATTINI - Não é, Sr. Presidente.
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