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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - A lista de presença registra

na Casa o comparecimento de 341 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos

trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II - LEITURA DA ATA

O SR. LUIZ ALBERTO, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata

da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Passa-se à leitura do

expediente.

O SR. ..........................................................., servindo como 1° Secretário,

procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Finda a leitura do expediente,

vai-se passar ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lincoln Portela.
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O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Minas está em festa. A Capital

mineira completa hoje 104 anos. Diversas atividades estão programadas para que

toda a população possa participar das comemorações: haverá queima de fogos,

dança, seresta, além de 5 mil pedaços de bolo que serão distribuídos à comunidade.

Planejada para ser a Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte surgiu em um

contexto de grandes transformações. Era a época da abolição da escravatura e da

proclamação da República. Em um tempo onde os progressos da ciência e da

indústria aumentavam a esperança de se construir uma sociedade melhor,

imigrantes estrangeiros e pessoas de todas as partes do País foram para lá em

busca de melhores oportunidades de vida e, sobretudo, da modernidade. Ergueu-se

então a nova Capital.

Belo Horizonte foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897. No início, a

cidade era considerada entediante e sem graça, por ter sido inaugurada antes que

as construções estivessem completas. A crise do País e do Estado foi responsável

pela paralisação de diversas obras.

A Belo Horizonte de mais de 100 anos atrás nem de longe lembra a cidade

dinâmica e jovem que conhecemos hoje. A modernidade convive em harmonia com

a riqueza cultural e os patrimônios históricos.

Foi a partir da década de 80 que o belo-horizontino redescobriu a importância

da cidade e voltou às ruas para nelas expor sua arte e realizar suas manifestações e

protestos. Minas tem testemunhado o incremento industrial, cultural e social da

cidade. Gostaria de lembrar, também, que Belo Horizonte tem sido um terreno fértil à
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propagação do evangelho, possuindo centenas de igrejas que não param de

crescer.

Congratulações, portanto, à Capital mineira pelo muito que tem contribuído

para enriquecer a economia, a sociedade e a cultura do nosso País, nesses 104

anos de existência.

Obrigado.
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O SR. ARMANDO ABÍLIO (PSDB-PB. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, primeiramente, apelo para o Sr. Presidente

da Casa, Deputado Aécio Neves, a fim de que seja inserido na pauta da Ordem do

Dia de hoje requerimento de urgência urgentíssima para votação do projeto de

criação da Universidade de Campina Grande.

Sr. Presidente, há 17 anos essa é a luta de toda a Paraíba. Somente agora o

Ministério da Educação, por intermédio da Casa Civil, enviou o projeto ao Congresso

Nacional, assim como outro que trata da criação da Universidade de Petrolina.

O requerimento preenche todas as exigências técnicas. Por esse motivo, nós,

da bancada da Paraíba, temos certeza de sua aprovação. Sendo aprovado, de

imediato será colocada em discussão e votação a criação da Universidade de

Campina Grande.

Toda a Paraíba, principalmente a classe universitária, há 17 anos está

engajada na luta pela criação da universidade. Atualmente, há seis campi

universitários no Estado.

Sr. Presidente, em segundo lugar, registro matéria da revista Correio dos

Estados & Municípios, editada em Brasília, sobre um pequeno Município da

Paraíba, São Domingos do Cariri.

Com o apoio do Prefeito José Ferreira, amigo e correligionário, foi possível

conseguir 80% a 85% dos votos daquele Município.

A matéria da referida revista, cuja manchete é “Prefeito prega honestidade”,

tem o seguinte teor:
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Prefeito usa dez mandamentos para bem

administrar uma pequena cidade na Paraíba e ensina que

dar qualidade de vida à população é uma tarefa fácil. Só

precisa ser honesto.

Na continuação da matéria o Prefeito conta que criou dez mandamentos para

orientar sua administração, quais sejam: não roubar, não nomear parentes, comprar

e pagar tudo à vista, manter a folha pagamento enxuta, não criar cargos para

atender caprichos políticos, premiar servidores eficientes, criar alternativas

econômicas para o Município, valorizar a mão-de-obra local, não contar com

recursos extras do Governo e definir prioridades com base na razão e não no

coração.

E essa política tem dado certo, em São Domingos. Nas visitas que faço com

freqüência à cidade, não vejo crianças nem pedintes nas ruas.

Quando li a reportagem, telefonei para o Prefeito José Ferreira, a fim de

parabenizá-lo, e ele me disse que dispõe de 600 mil reais em caixa para dar

continuidade a uma série de investimentos que fazem parte de sua administração.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – O Presidente da Câmara dos

Deputados, Deputado Aécio Neves, comunica aos Srs. Parlamentares que a eleição

dos membros do Conselho da República será realizada na sessão ordinária de hoje,

a partir das 15h.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Concedo a palavra ao nobre

Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, volto a tratar da violência, problema recorrente no Estado de

São Paulo. Tenho escrito em jornais sobre a falta de segurança pública no meu

Estado, onde a polícia é desrespeitada pelo bandido. É preciso criar um sistema

integrado e bem planejado de segurança. O crime organizado atua com

desenvoltura e ousadia nunca antes vistas.

Os jornais de hoje noticiam o seqüestro do empresário Washington Olivetto,

mais um atentado nessa onda de crimes que atinge São Paulo e às vezes tem

conotação política — Prefeitos e Vereadores do Partido dos Trabalhadores são

ameaçados, e a Presidência do partido teve de pedir especial atenção da Polícia

Federal para esses casos.

Cito também o atentado contra o empresário Capobianco, na semana

passada, uma espécie de recado. Atiraram nas pernas do empresário.

Além de apresentar os maiores índices de violência e de criminalidade do

País, São Paulo está se transformando num reduto do crime sofisticado, articulado,

de quadrilha. Esse problema precisa ser enfrentado como responsabilidade do

Estado e não deste ou daquele Governo, com investimento nas áreas de informação

e inteligência, a exemplo da criação de bancos de dados, de operações de comando

e de preparação das forças de segurança, a fim de possibilitar ações combinadas

das Polícias Militar e Civil.
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O interior de São Paulo, antes pacato, tranqüilo, já é considerado área das

mais violentas do País. Esse ambiente de tensão exige que façamos um apelo às

autoridades de segurança, para que ajam com mais firmeza e competência. Não

bastam operações de marketing; é necessário reformular todo o setor de segurança

pública.

São Paulo, o Estado mais rico da Federação em termos econômicos e

sociais, hoje abriga a tragédia da violência, da criminalidade, da insegurança. Se

esse problema não for tratado com seriedade e eficiência, chegaremos ao caos, a

uma situação de ingovernabilidade.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse aumento na criminalidade

decorre em grande parte do modelo de Estado proposto pelas reformas neoliberais.

Investimentos em infra-estrutura de segurança pública, valorização das polícias

como carreiras de Estado, preparação e adestramento de forças, compra de

equipamentos, tudo isso ficou relegado a segundo plano na visão de Estado escravo

do mercado.

A sociedade já se dá conta de que, se não forem feitos investimentos

pesados, terá mesmo de enfrentar seqüestro, tráfico de drogas, todo tipo de crimes.

São Paulo é a capital de carros blindados do mundo. Hoje se gasta no Estado

com segurança privada três ou quatro vezes o que se gasta com segurança pública.

O empresário Washington Olivetto estava com segurança, num carro blindado.

Precisamos pactuar com a sociedade uma política de segurança pública que

assegure a autoridade do Estado e a cidadania.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vimos a esta tribuna registrar documento a

nós encaminhado pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas —

COBAP, com dados do DIEESE, da ANFIP e do DIAP, revelando que, a exemplo do

que vimos afirmando, para aumentarmos o salário mínimo para R$ 250,00,

estendendo-o a aposentados e pensionistas, não precisamos da Comissão de

Orçamento.

Os dados e os números indicados neste documento falam por si só e

demonstram a efetiva possibilidade da majoração do salário mínimo brasileiro, que

continua sendo o pior salário mínimo pago na América Latina.

Sendo este o registro, solicitamos que o documento da COBAP fique

registrado nos Anais da Câmara dos Deputados.

Obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR
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DOCUMENTO CITADO PELO DEPUTADO

PAULO PAIM
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O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para comentar matéria divulgada em

diversos jornais acerca do anúncio pelo Presidente da República, no dia 19 deste

mês, da instituição de quotas para negros no serviço público. Toda a imprensa

divulgou essa notícia.

A atitude do Sr. Fernando Henrique Cardoso é uma brincadeira com a

população negra brasileira. Anuncia-se que o Presidente da República vai fixar o

estabelecimento de quota de 20% para trabalhadores negros no servidor público,

mas na verdade as vagas são reservadas nas empresas terceirizadas pelo serviço

público.

Ao mesmo tempo, o Ministro Raul Jungmann publica uma série de portarias

estabelecendo quotas no Ministério do Desenvolvimento Agrário para as empresas

terceirizadas e também para o corpo de funcionários concursados do Ministério.

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco Aurélio, também

editou portaria estabelecendo quota para negros em empresas terceirizadas no

âmbito do STF.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo o IBGE, cerca de 45% da

população do País é negra. Todos os dados de desemprego mostram que a maioria

dos desempregados no Brasil são afro-descendentes. A quota que o Presidente

Fernando Henrique Cardoso propõe e será divulgada com muita pompa, no dia 19,

cria situação inusitada. Não são levadas em consideração as diferenças regionais do

Brasil nem a grande reivindicação da população negra apresentada ao Governo: o
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acesso do negro ao serviço público por concurso e não por intermédio de empresas

terceirizadas.

Imaginem que impacto terá a quota de 20% no Rio Grande do Sul, em Santa

Catarina, no Paraná, onde a população negra é minoritária, e num Estado como a

Bahia, onde os negros são 80% da população. Creio que mais de 50% dos

trabalhadores das empresas terceirizadas que prestam serviços ao Governo da

Bahia sejam negros. E mais: não se considera que essas empresas terceirizadas

podem admitir negros nas funções mais desqualificadas e menos remuneradas.

Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da República em que se baseou para

apresentar proposta como essa.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso está fugindo de amplo debate já

instalado na África do Sul, na Conferência Mundial contra o Racismo. Queremos

discutir projeto articulado com a idéia de desenvolvimento nacional que incorpore a

população negra. O estabelecimento de quota, por si só, não vai responder às

exigências da população negra do País.

A posição assumida pelo Presidente da República e por alguns Ministros do

seu Governo demonstra falta de articulação total. S.Exa. apresenta proposta

totalmente diferente da apresentada e posta em prática pelo Ministro do

Desenvolvimento Agrário.

Gostaria de chamar a atenção da população para esse debate. Hoje pela

manhã, inclusive, a TV Record divulgou matéria editada na Bahia, onde militante do

Movimento Negro disse que esta proposta, na Bahia, não tinha o menor cabimento,
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porque todas as empresas terceirizadas do serviço público já empregam mais de

50% de trabalhadores negros.

Portanto, essa quota de 20% é totalmente inócua para algumas regiões do

País e não responde à grande política que queremos ver implantada neste País para

resolver a situação da população negra no Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB-SC. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso esta tribuna para falar sobre avanços

em qualidade de vida em algumas cidades de Santa Catarina.

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do

Governo do Estado, há alguns anos, fez estudos para traçar políticas públicas e

projetos, no intuito de melhorar a qualidade de vida da população catarinense.

Santa Catarina tem 293 Municípios, e coube a duas cidades administradas

por Prefeitos do PSDB, Jaraguá do Sul — pelo terceiro ano consecutivo — e

Balneário de Camboriú, ocupar a primeira e a terceira posições, respectivamente,

entre as três melhores cidades em qualidade de vida.

Isso não veio de graça, Sr. Presidente. Veio do trabalho semeado. Agora os

frutos estão sendo colhidos. O índice é resultado da combinação de dezessete

fatores, como perfil epidemiológico, ensino fundamental, escolaridade,

analfabetismo, Produto Interno Bruto e energia elétrica.

Esses indicadores, por seu turno, levam em conta dados da saúde, educação

e economia, numa combinação desses dezessete itens.

Para compilar os dados obtidos, foi utilizada escala decimal de zero a um

ponto. Jaraguá do Sul conquistou 0,989 e Balneário de Camboriú, 0,980.

Terceiro pólo econômico do Estado de Santa Catarina, Jaraguá do Sul possui

mais de 4.200 empresas, entre as quais algumas exponenciais, como a Weg e a

Kohlbach, líderes no setor de motores elétricos na América Latina e duas das

maiores empresas do mundo no ramo. Há também outras empresas do setor de

malharias.
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Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú são duas das cidades catarinenses

preocupadas com saneamento básico e com adoção de programas de saúde. Até

julho de 2002, Jaraguá do Sul terá quase 90% de sua população atendida com

saneamento básico, e Balneário Camboriú, importante pólo turístico, conta hoje com

84% de seus imóveis atendidos pelo sistema de coleta e tratamento de esgotos

sanitários. Na educação ambas são referências, basta dizer que Jaraguá do Sul é

apontada como exemplo nacional no atendimento a crianças de zero a 6 anos. O

modelo adotado desponta pela qualidade dos programas especiais e pelo nível dos

profissionais da rede municipal de ensino. O atendimento ao idoso também é

referencia estadual nos dois Municípios administrados pelo PSDB, além da atenção

dada a jovens e mulheres.

O mais importante a ressaltar, Sr. Presidente, é a grande preocupação com

as crianças de zero a 6 anos de idade, que são acompanhadas em centros de

atendimento infantil, onde recebem atendimento integrado multidisciplinar para

acompanhamento em seu desenvolvimento neuropsicomotor e da estatura.

Realizaram-se inúmeros estudos, que servem de modelo para todo o Brasil.

Versam sobre a prevenção da cárie dentária desde os primeiros meses de vida. Isso

revela a preocupação com o social e renova a esperança de que no Brasil é possível

chegar a índices de qualidade de vida muito promissores. Basta implementar

políticas sociais e democráticas.

Tenho certeza de que a colaboração, a parceria e o espírito de solidariedade

da população de Jaraguá do Sul e de Balneário de Camboriú estimularão outras
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cidades a seguirem esse exemplo, contribuindo para a melhoria da qualidade de

vida em outros locais. É o que esperamos.

Como Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira em Santa

Catarina, vejo com preocupação a deficiente divulgação dos resultados das políticas

sociais do Governo Federal. Chamo a atenção dos Presidentes do meu partido nos

diversos Estados e dos Líderes no Congresso Nacional, para se acelerar a

expansão desses dados, a fim de que venham a público. Se implementarmos essas

ações com a participação da população, estaremos fazendo um País cada vez mais

justo, mais participativo e mais irmão.

Ressalto que a divulgação das políticas sociais do atual Governo e os

resultados até hoje conquistados são de vital importância. O Brasil depende de

lideranças e idéias sociais democratas. Só assim reduziremos, sem demagogia, a

exclusão social.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Vicente Caropreso, o Sr.

Themístocles Sampaio, § 2º do art. 18 do Regimento

Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada

pelo Sr. Enio Bacci, 3º Suplente de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) – Antes de dar continuidade ao Pequeno

Expediente, comunico aos Srs. Deputados que a votação para escolha dos

membros do Conselho da República será realizada na sessão de hoje, a partir das

15h.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Com a palavra o nobre Deputado Murilo

Domingos.

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB-MT. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para informar os meus

ilustres pares e a sociedade como um todo sobre o excepcional trabalho que vem

sendo desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso na busca de

solução para modernizar o registro de novos eleitores, bem como para a renovação

de títulos devassados pelo tempo.

Sr. Presidente, recebi do Dr. Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral do

TRE/MT, correspondência comunicando-me o estágio avançado atingido por esse

órgão na busca da desburocratização e, em conseqüência, a agilização nos

trabalhos para emissão de documentos eleitorais.

A modernização da Justiça Eleitoral, iniciada com o uso da urna eletrônica,

está sendo superada pelo TRE/MT, em ação conjunta com os juízes eleitorais e

Prefeituras municipais, na busca da implantação de Centrais de Atendimento ao

Eleitor, ainda no exercício de 2001.

Com a implantação dessas centrais, a Justiça Eleitoral poderá executar a

prestação de seus serviços no cadastramento de eleitores, na transferência de

domicílio eleitoral, na expedição de segunda via e de novos títulos eleitorais, bem

ainda outras providências de que a população necessite, de forma mais célebre e

menos burocrática, considerando que a Central de Atendimento ao Eleitor

concentrará, em um único espaço, todas essas atividades.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o sistema convencional, hoje ainda

adotado na esmagadora maioria das zonas eleitorais do País, exige período médio

de quatro meses para efetivação, na sua plenitude, do processamento do

requerimento até a efetiva entrega ao interessado de qualquer documento eleitoral.

Com a implantação da Central de Atendimento ao Eleitor, a autoridade local,

poderá emitir o título de eleitor, documento de vital importância para o exercício da

cidadania, no prazo máximo de dez minutos.

Esta afirmativa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é de suma

importância para o desenvolvimento pleno da democracia, facilitando a inscrição de

novos eleitores, atualizando os títulos de antigos votantes, quando o

aperfeiçoamento da democracia é ressaltado.

No meu Estado, Mato Grosso, a Justiça Eleitoral tem trabalhado de uma

maneira bastante eficaz na busca de implantar, em todos os Municípios, uma

Central de Atendimento ao Eleitor.

O Presidente do TRE/MT me comunicou o fato com euforia, mostrando a

responsabilidade com que se tem esmerado na busca do aperfeiçoamento de seus

trabalhos, pois já se encontram em pleno funcionamento, no Estado de Mato

Grosso, 23 Centrais de Atendimento ao Eleitor, e o objetivo previsto é atender todas

as comarcas em prazo relativamente curto.

Ao concluir meu pronunciamento, quero me congratular com os servidores

daquele alto órgão da Justiça Eleitoral, mais particularmente com o seu Presidente,

Dr. Jurandir Florêncio de Castilho, desejando que consiga conquistar, no tempo
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previsto, os objetivos colimados por aquele egrégio tribunal, na busca do melhor

atendimento a seu público alvo, o eleitor.

Era o que tinha a dizer.

Obrigado.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicia-se amanhã, dia 13 de

dezembro, e se estenderá até o próximo dia 16 de dezembro, a homenagem que o

povo pernambucano prestará a um de seus filhos mais ilustres: Luiz Gonzaga, o Rei

do Baião.

No dia 13 de dezembro, Gonzagão completaria 89 anos. Para comemorar a

data, o Parque Asa Branca, no Município de Exu, em Pernambuco, receberá

dezenas de artistas brasileiros que reverenciarão a memória do Rei do Baião.

Nos dias programados, acontecerão shows com Raimundo Fagner,

Dominguinhos, Jorge de Altinho, Alcymar Monteiro, Joquinha Gonzaga, Maciel Melo,

Petrúcio Amorim e mais de vinte grandes nomes da música nordestina.

Simultaneamente aos shows, ocorrerão palestras e exposições onde serão

destacadas a vida e a carreira de um dos maiores artistas brasileiros de todos os

tempos.

Há algum tempo atrás, Luiz Gonzaga foi escolhido em pesquisa no Estado de

Pernambuco como o pernambucano do século, numa disputa onde figuravam

diversas personalidades do Estado como os poetas Manuel Bandeira e João Cabral

de Melo Neto, o escritor Gilberto Freyre e outros.

O cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu na Fazenda

Caiçara, no Município de Exu, Sertão de Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912,

filho de Ana Batista de Jesus e do sanfoneiro Januário José dos Santos, com quem

aprendeu a tocar sanfona. Considerado uma instituição da música popular brasileira,

morreu no Recife, no dia 2 de agosto de 1989, depois de 41 dias hospitalizado,
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vítima de osteoporose. O Rei do Baião, como era conhecido, gravou 56 discos e

compôs mais de 500 canções.

Entre seus grandes parceiros, estavam Zé Dantas e Humberto Teixeira.

Deixou sua cidade natal em 1930, em busca de emprego, e acabou entrando para o

Exército. Por conta da Revolução de 30, esteve na Paraíba, além de outros Estados

nordestinos, e, em 1932, foi transferido para Juiz de Fora, Minas Gerais.

Depois de deixar o Exército, seguiu em 1939 para o Rio de Janeiro, onde

iniciou a carreira de músico, tocando em um conjunto que se apresentava nos Cafés

da zona de prostituição. Participou de programas de calouros, como os de Almirante

e Ary Barroso e, em 1941, gravou seu primeiro disco como solista; a primeira música

cantada, “Dança Mariquinha”, seria gravada em 1945.

A partir de então passou a percorrer o Brasil, fazendo shows, iniciando sua

longa carreira de sucesso. Influenciou vários compositores da chamada moderna

música nordestina, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raimundo Fagner e outros.

Entre suas composições mais famosas estão “Asa Branca”, “Vozes da Seca”, “A

Triste Partida” e “Juazeiro”.

Foi Luiz Gonzaga quem levou para o disco os ritmos e as batidas de xote e do

baião, já conhecidos entre os cantadores de viola do Nordeste; ele pegou a batida e

criou o jogo melódico, daí ser considerado o criador do Baião.

O povo pernambucano, Sr. Presidente, não se esquece do querido e saudoso

Rei do Baião, Luiz Gonzaga. O Parque Asa Branca, em Exu, está em festa neste

final de semana. A vida e a obra de Luiz “Lua” Gonzaga, permanecem vivas na

nossa memória e em nossos corações.
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Era o que tinha a dizer.
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O SR. CLOVIS ILGENFRITZ (PT-RS. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, gostaria de fazer um breve registro. Ontem, 11 de dezembro,

comemorou-se o Dia do Engenheiro e do Arquiteto. Vamos apresentar ainda hoje

projeto que vem sendo germinado desde 1975 e que estabelece uma espécie de

SUS para o setor de arquitetura e urbanismo, o SUS da moradia.

Essa é a homenagem que fazemos aos profissionais da nossa área.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) – Se V.Exa. não conseguir apresentar o

projeto até o início do Grande Expediente, logo após esse período reiniciaremos a

chamada dos nomes da lista de inscrição. V.Exa., com certeza, poderá fazer uso da

palavra.

O SR. CLOVIS ILGENFRITZ – Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PFL-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comemoramos ontem, dia 11 de dezembro, o

Dia do Engenheiro e do Arquiteto, categoria à qual orgulhosamente pertenço, já que

sou engenheiro de profissão. Nessa data, acredito, é oportuna a reflexão sobre a

engenharia nacional.

Sr. Presidente, todos os problemas vividos hoje pela engenharia e pela

arquitetura brasileiras, seja por engenheiros e arquitetos — empregados,

consultores ou empresários —, seja por empresas de engenharia e arquitetura,

estão ligados ao desenvolvimento, que, nos últimos anos, infelizmente, não tem sido

prioridade do Governo Federal.

Aplaudimos o combate à inflação e ao déficit público e a política de

responsabilidade fiscal, pilares para a boa gestão, tanto no setor público quanto no

setor privado. No entanto, é preciso priorizar os investimentos necessários ao

desenvolvimento do País. Emblemático é o fato de que, nos últimos anos, o

Ministério criado para desenvolver essa atividade não “pegou”, bastando constatar o

número de Ministros que passaram pela Pasta.

Acredito, sinceramente, que o atual Ministro, Dr. Sérgio Amaral, tem

respeitabilidade e credibilidade para negociar junto ao Ministério da Fazenda o

controle das importações e a expansão das exportações, de modo a priorizar a

indústria brasileira.

As privatizações, que em determinados casos são bem-vindas, deverão

priorizar setores que necessitem de recursos para o seu crescimento com aporte de

capitais externos e não com empréstimos de órgãos de fomento como o BNDES.
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O diálogo com as empresas nacionais deverá ser ampliado, gerando

entendimentos que possibilitem compromissos com a maior produtividade e com a

qualidade dos produtos e que viabilizem a competição no mercado nacional. No

mercado interno, faz-se necessário o controle de preços para reduzir as

importações, cujas tarifas alfandegárias deverão sofrer aumento, tal como é feito nos

países desenvolvidos, além de incentivo à construção civil, principalmente nos

empreendimentos destinados à população de baixa renda, que possibilitariam

grande utilização de mão-de-obra, inclusive qualificada.

A defesa do produto nacional e, conseqüentemente, da nossa engenharia

será tarefa primordial do Ministério do Desenvolvimento, com o apoio e os

financiamentos às empresas brasileiras pelos órgãos de fomento e com a redução

dos impostos de exportação.

O Dia do Engenheiro, infelizmente, não está sendo vivido com grande

contentamento em face do momento difícil por que atravessa a engenharia. Por isso

mesmo é preciso lutar, não só criticando o passado, mas também alertando para o

futuro. Assim, se conseguirmos incluir o desenvolvimento entre as prioridades do

atual Governo, estaremos dando grande passo para que os próximos dias 11 de

dezembro sejam de festa para engenheiros, arquitetos e empresas de engenharia e

de arquitetura do Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT-SP.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, ocupo esta tribuna para denunciar a existência, em nosso País, de mais

de 100 mil pessoas que sofrem exploração sexual. Lamentavelmente, das mais de

100 mil pessoas, várias são crianças e adolescentes.

Hoje, a imprensa divulga o relatório do UNICEF denominado Lucrando com o

Abuso. O Brasil está entre os cinco países com maior número de vítimas da

exploração sexual. Reafirmo que é lamentável que entre as vítimas grande parcela

seja de crianças e adolescentes. Na próxima semana, teremos o encontro de

Oklahoma, promovido pelo UNICEF, no qual se debaterá justamente a questão da

exploração sexual.

Porém, nosso País não pode ficar só nos diagnósticos, nos debates,

objetivando encontrar soluções para a problemática. É necessário que providências

concretas sejam tomadas. Digo providências concretas porque temos no País uma

rede instalada que favorece a exploração sexual. Essa rede passa por hotéis,

agências de viagens e autoridades constituídas, que fecham os olhos para essa

triste realidade. Também há a omissão do Governo, que, para não dizer que não faz

nada, apresenta políticas compensatórias que não são compensatórias, porque não

contribuem para que crianças e adolescentes deixem de buscar a prostituição como

alternativa de vida e subsistência.

Nossas autoridades também não se têm empenhado, de forma devida e

eficaz, no combate àqueles que exploram o sexo utilizando crianças e adolescentes.

As ações se restringem única e exclusivamente ao diagnóstico de campanhas —

algumas às quais nunca assistimos. O problema existe e precisa ser solucionado.
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Gostaria de deixar registrada nossa indignação e chamo a atenção deste

Parlamento para a necessidade de aprofundar as discussões, a fim de buscarmos,

de forma objetiva, soluções concretas. É óbvio que o sistema em que vivemos

possibilita o aumento da miséria, uma das causas fundamentais da busca de outras

alternativas de sobrevivência, entre elas a prostituição.

Este Parlamento tem imensa responsabilidade no  sentido de aperfeiçoar a

legislação, a fim de que haja combate mais efetivo àqueles que se utilizam da

exploração sexual como forma de renda e de ganho de vida. É preciso desenvolver

programas que efetivamente possibilitem às pessoas carentes outras formas de

sustento, e não mais essa a que assistimos.

Lamentamos o fato e lembramos que o Padre Roque estará representando o

Congresso Nacional no encontro de Oklahoma. Espero que boas propostas sejam

apresentadas e que, daquele encontro, sejam trazidas algumas soluções concretas

a serem implementadas em nosso País, pois é impossível conviver numa sociedade

em que crianças entre 8 a 15 anos sejam exploradas sexualmente e tenham que

garantir sua sobrevivência através da venda do corpo.
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O SR. PADRE ROQUE (PT-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 29 de novembro de 2000, a Agência

Nacional de Energia Elétrica — ANEEL publicou no Diário Oficial da União a

Resolução nº 456, autorizando as empresas de energia a cobrar a taxa de luz

elétrica de acordo com a localização do imóvel.

A partir desta portaria, pequenas propriedades rurais situadas nas zonas

urbanas começaram a pagar taxa de energia como se fossem imóveis urbanos. Os

aumentos destas taxas chegaram a atingir índice de 200% em alguns Municípios

brasileiros. Desde 1968 essas pessoas pagavam as taxas de energia como imóveis

rurais, assim enquadrados pela atividade que desempenhavam e não pela sua

localização. Essa mudança, porém, está inviabilizando a permanência de pequenos

produtores em suas chácaras.

A exorbitância do aumento tem inviabilizado a atividade agrícola nessas

propriedades. Em praticamente todas as cidades brasileiras existem pequenas

propriedades rurais, denominadas chácaras, que sobrevivem da produção de

produtos hortifrutigranjeiros e leite, que são vendidos na periferia das cidades. Se é

verdade que economicamente os donos dessas chácaras não obtêm fartos lucros

com a venda da produção agrícola, não é menos verdade que o pouco que retiram

de suas lavouras é suficiente para que vivam com dignidade.

Em muitas dessas propriedades vivem casais de velhinhos, aposentados,

especialmente os aposentados pela previdência rural, que percebem um salário

mínimo por mês, residem na beira das cidades, morando em pequenas chácaras.

Com a pequena renda da aposentadoria somada aos poucos recursos que retiram
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da venda das hortaliças ou do leite conseguem sobreviver. Se continuarem sendo

fortemente taxados pelas empresas de energia, serão obrigados a deixar seus lares

e irem para as favelas. Não encontrarão outro caminho senão este.

Nas minhas viagens pelo interior do Estado, visitando a população

paranaense, tenho ouvido muitas reclamações contra essa resolução da ANEEL.

Esses proprietários rurais exigem que solicitemos que o Executivo Federal revogue

a resolução. Diante deste quadro e para se evitar que a Resolução 456 provoque

aumento ainda maior no já grave problema do êxodo rural em nosso País, estou

encaminhando hoje à Mesa desta Casa indicação a ser encaminhada ao Diretor-

Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL e ao Ministro de Minas e

Energia, na qual solicitamos que o Governo revogue imediatamente essa resolução.

Acreditamos que não exista outro caminho a não ser o Governo retroceder e

extinguir a Resolução 456, fazendo voltar a reinar as regras anteriores que

determinavam a cobrança das taxas de energia pela atividade desenvolvida e não

pela simples e pura localização do imóvel.

Esperamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o Governo Federal,

através do Ministério de Minas e Energia e da ANEEL, tenha sensibilidade suficiente

para entender e atender aos reclamos da população paranaense e brasileira e

revogue a Resolução 456. E esperamos que o Governo faça isso o quanto antes,

para evitar que as conseqüências nefastas da resolução continuem a prejudicar

milhares e milhares de pequenos agricultores em todo o nosso Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna parabenizar a

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que, neste dia 12 de dezembro de

2001, completa 30 anos.

Vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, com personalidade

jurídica de direito público, a UFMS promove o ensino, a pesquisa e a extensão,

aperfeiçoando a educação superior nos diferentes campos do conhecimento,

aplicando-se ao estudo da realidade brasileira em busca de soluções para os

problemas de desenvolvimento social e econômico, participando do processo

científico, cultural e técnico de atividades que promovam a difusão do conhecimento.

Meus cumprimentos, naturalmente, estendem-se à Reitoria daquela

Universidade, representada pelo Reitor Manoel Catarino Paes, o Peró, por quem

tenho grande amizade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a ocasião para dizer que, no

Orçamento Geral da União de 2002, foi destinada emenda da bancada do Estado de

Mato Grosso do Sul, da ordem de R$ 20 milhões, para a criação de novos cursos e

para a implantação de novos campi universitários nas regiões do Estado que não

dispõem de ensino superior.

Parte da emenda será destinada à consolidação e à implementação da

Cidade Universitária de Dourados, que se revelou pólo educativo com extraordinário

potencial de desenvolvimento e estatísticas que inspiram consideração, a exemplo

dos milhões de estudantes que migram de diferentes Estados e cidades para

Dourados, a fim de cursar o ensino superior, especialmente o curso de Medicina.
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Ressalto, ainda, que o Governo Federal tem-se interessado substancialmente

em melhorar as condições da educação. E, na qualidade de Parlamentar

representante do Estado de Mato Grosso do Sul nesta Casa, estarei sempre lutando

por conquistas satisfatórias à população, especialmente em tornar realidade o sonho

de consolidação da Cidade Universitária de Dourados.

Muito obrigado.
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O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, até o próximo dia 21, quando está previsto o

início do recesso natalino, estaremos debatendo e votando várias matérias

importantes para o País, entre elas o Orçamento Geral da União, que,

obrigatoriamente, tem que ser votado antes do término da Sessão Legislativa.

Quero chamar a atenção dos nobres pares para a questão relativa ao reajuste

do salário mínimo. Depois que o Deputado Sampaio Dória, Relator-Geral da

proposta orçamentária para 2002, anunciou que manteria em seu relatório final o

reajuste de 5% para o salário mínimo, conforme proposto pelo Governo, com a

explicação de que não existia fonte de recursos para elevar o mínimo acima dos

R$ 189,00 e de que o grupo criado pelos Líderes para estudar receitas para um

aumento maior não teria tempo suficiente para encontrar recursos antes da votação

do relatório final na Comissão, prevista para o dia 18, ontem, sem a presença da

Oposição, os Líderes dos partidos governistas se reuniram e decidiram fechar um

acordo para elevar o salário mínimo de R$ 180,00 para R$ 200,00.

A proposta do Partido dos Trabalhadores eleva o mínimo para R$ 250,00, e

temos estudos que mostram ser possível conceder esse aumento. Hoje é

unanimidade no País, mesmo entre as elites, que o atual valor do salário mínimo é

uma vergonha, sendo insuficiente para manter o trabalhador e sua família em

condições mínimas de dignidade. Mesmo sendo uma das maiores economias do

mundo, o Brasil ostenta a injustificável situação de ser um dos países que pior

remunera os seus trabalhadores e trabalhadoras, razão pela qual consegue o
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indesejável primeiro lugar na má distribuição de renda, segundo o índice de

concentração de renda.

As justificativas para o abandono da política de recuperação do valor real do

salário mínimo são idênticas às utilizadas pelos governos anteriores, em especial

pelos governos militares, para justificarem o achatamento salarial, proporcionando

maiores margens de lucro para empresários e investidores nacionais e estrangeiros.

A política adotada para o salário mínimo pelo Governo FHC, Sr. Presidente, fez letra

morta do texto da Constituição Federal, que prevê expressamente o elenco de bens

e serviços a serem cobertos pelo valor do salário mínimo (artigo 7º, inciso IV).

Cálculos do DIEESE indicam a necessidade de um salário mínimo de

R$ 942,76 (janeiro/2000) para que a Constituição fosse efetivamente cumprida. No

entanto, hoje o salário mínimo vigente no País, fixado em R$ 180,00, mal dá para

comprar alimentação, ficando os demais itens definidos na Constituição Federal

totalmente fora do poder aquisitivo dos trabalhadores e trabalhadoras que recebem

somente o salário mínimo. Em outras palavras, os trabalhadores brasileiros

trabalham apenas para alimentar-se e, ainda assim, insuficientemente.

No caso das pessoas de idade, a situação é ainda mais crítica. Dados

indicam que os aposentados gastam cerca de 30% do valor do salário mínimo que

recebem com medicamentos.

Sr. Presidente, os argumentos utilizados pelo Governo e sua equipe

econômica para impedir que o aumento do salário mínimo seja maior são políticos,

refletindo tão-somente os interesses particulares por eles defendidos. Os problemas

da Previdência Social precisam ser resolvidos no âmbito de reformas do sistema,
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considerando uma efetiva moralização e racionalização de despesas e receitas. O

déficit previdenciário é motivado por desvios de recursos e falta de cobrança dos

débitos existentes, não dependendo exclusivamente do valor do salário mínimo,

como quer fazer crer o Governo.

O Executivo não hesita em gastar 12 bilhões de dólares na recuperação de

bancos falidos, facilitando a sua compra pelo setor financeiro internacional, e

recursos da ordem de 100 bilhões de dólares com o pagamento dos juros de sua

dívida. Preocupado exclusivamente com seus interesses imediatos, o Governo de

FHC se nega a enxergar que o alto grau de exclusão que atinge cerca de 25 milhões

de famílias brasileiras vem se constituindo em importante fator impeditivo do

desenvolvimento nacional. Todas as pesquisas indicam alto grau de correlação entre

a melhoria do salário mínimo e a redução da miséria na sociedade.

Porém, Sr. Presidente, mais do que estabelecer um valor a cada ano é

fundamental que o Governo e o Congresso Nacional definam uma política

consistente para o salário mínimo, que garanta a sua valorização, assegure o

cumprimento integral do texto constitucional, seja instrumento de distribuição

equânime da renda, possibilitando aos milhões de brasileiros excluídos uma vida

digna e o pleno exercício de sua cidadania.
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O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PST-MG. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pelo meu nome parlamentar é notório que,

nesta Casa, sou um representante das polícias. As pessoas que conhecem minha

história sabem como passei a ser um Deputado Federal e que, durante 3 anos na

Câmara dos Deputados, sempre defendi os companheiros que represento e a

própria instituição na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Relações

Exteriores, no Plenário e em tantos outros lugares.

 Além disso, aprendi a ter uma boa convivência com a polícia do meu Estado,

Minas Gerais. Mas é com muita indignação, e até com certa decepção, que assomo

à tribuna para abordar um tema que está tomando conta das discussões no meu

Estado: o chamado segundo emprego do policial.

A nossa legislação proíbe que o policial tenha um segundo emprego, diferente

de médicos e professores, que podem trabalhar nos três turnos. Também sou contra

o segundo emprego, mas o que me deixa indignado, Sr. Presidente, é que nunca vi

um policial federal tendo um segundo emprego, porque ganha bem. A remuneração

das polícias no Brasil é miserável.

Esta semana recebi a visita de alguns companheiros da Polícia Militar no meu

escritório em Belo Horizonte. Eles me levaram boletins informando que a Polícia do

meu Estado está prendendo — é esta a palavra certa — policiais que têm segundo

emprego. Talvez sejamos contra o policial que trabalhe como leão de chácara ou

outro subemprego que tire sua imparcialidade no trabalho. Mas o subemprego é

aceitável, porque ganhamos um salário miserável.
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Fiquei muito triste e decepcionado com o Comando da Polícia de Minas

Gerais, pois ela puniu alguns companheiros que declararam que há seis meses

trabalharam de faxineiro, lavando banheiro, para receber um salário a mais, a fim de

sustentar a família. E a minha Polícia, em vez de lutar por um salário maior, que

seria o papel de um comandante, pune esses policiais com prisão.

Fiquei indignado, Sr. Presidente. Há certas horas em que me arrependo de

ser representante da instituição, não um representante dos policiais. Isso está

tomando um vulto grande.

Eu disse ao Comandante do Corpo de Bombeiros que vamos ter de começar

a prender do maior ao menor. Outro dia um jornal de Minas Gerais anunciava uma

palestra sobre marketing. Essa palestra custava cerca de 400 reais de inscrição.

Pergunto: será que essa pessoa deu essa palestra de graça? É claro que não. Isso

é óbvio. Mas temos um trato com um e outro trato com o coitado do soldado, que

precisa de outro emprego para sustentar a família.

É com muita indignação e decepção que relato minha tristeza com a polícia

do meu Estado, com quem trabalhei há onze anos e que represento nesta Casa,

principalmente porque ela continua punindo com cadeia o policial que não quer ser

desonesto. O policial desonesto não precisa fazer bico nem lutar por melhores

salários, enquanto o policial honesto se desdobra em outros empregos para garantir

o mínimo para sua família, uma vez que recebe salário de miséria — repito.

Desse modo, deixo registrada minha indignação com o Comandante-Geral,

Coronel Álvaro, da Polícia Militar de Minas Gerais, que me garantiu que tal fato não

aconteceria. Contudo desonrou sua palavra tomando esse tipo de atitude.
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Sr. Presidente, devido a decepções como essas, penso em não ser mais o

Deputado Cabo Júlio, mas o Deputado Júlio, no meu próximo mandato de Deputado

Estadual, pois não serei mais Deputado Federal.

Muito obrigado.
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A  SRA. CELCITA PINHEIRO (Bloco/PFL-MT. Sem revisão da oradora) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tivemos há poucos dias, em Cuiabá, a posse da

primeira Diretoria Executiva da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais

do Brasil. A cerimônia reuniu cerca de 400 pessoas e demonstrou a pujança com

que a organização está nascendo na Capital mato-grossense.

Para nós, que fazemos parte da BPW–Cuiabá, foi uma honra contar com a

presença da Presidente da Federação Nacional BPW–Brasil, Maria Inês Bunning,

que, em seu pronunciamento, fez alusão à advogada americana Lena Madesin

Phillips, iniciando o mesmo discurso proferido por ela em 1930, quando fundou a

BPW Internacional.

A BPW–Cuiabá, da qual também fazemos parte, é presidida pela jornalista e

empresária Sueli Batista. A entidade, criada no dia 13 de agosto deste ano, já se

destaca como uma das principais do País, nivelando-se às de São Paulo, Porto

Alegre e Curitiba, e conta com 100 componentes, sendo que poderia ser fundada

com apenas trinta.

Essa performance vem demonstrar que as mulheres de Mato Grosso estão

presentes nos principais segmentos da sociedade brasileira e desejam trabalhar

sem discriminar os homens, mas, sim, de forma coesa e integrada, formando-se, em

alguns casos, importantes parcerias, como bem ressaltou a Presidente Sueli Batista.

Todos nós da BPW–Cuiabá estamos convictas de que Mato Grosso terá

grande atuação, pois, com a associação local, o Estado contará com cerca de 10%

do número de sócias em âmbito nacional, cerca de 1.500, em 14 Estados brasileiros.
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A organização nasce forte não só em número de participantes, mas também

pelos cargos que todas ocupam, contando com representantes das mais destacadas

empresas públicas e privadas, instituições e órgãos ligados ao comércio, indústria,

agropecuária, serviços, direito, comunicação, política, educação, cultura, ação

social, saúde, cooperativas de crédito e de trabalho.

De parabéns estão a BPW de Cuiabá e a de Tangará da Serra, que foi a

primeira a ser criada em Mato Grosso.
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O SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PST-MG. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero manifestar o meu repúdio a

uma atividade que hoje é considerada uma das mais lucrativas do mundo: o

mercado de pornografia infantil. Seus donos produzem e veiculam material

pornográfico, envolvendo crianças e adolescentes. E, segundo autoridades norte-

americanas, movimentam três bilhões de dólares anualmente.

São organizações que se dedicam à difusão e à comercialização da

pornografia infantil, essencialmente pela Internet, meio pelo qual os donos do

negócio e usuários podem usufruir da rápida transmissão e sobretudo do anonimato.

Em um teste realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância — UNICEF,

em abril de 2001 um buscador conseguiu encontrar 450 mil resultados sobre portais

de pornografia infantil, em uma única vez. Isto verdadeiramente nos entristece e

preocupa!

Este resultado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é apenas um pouco

do que sabemos sobre o número de pessoas que propagam essa infeliz atividade e

por meio dela se enriquecem. No dia 21 de novembro deste ano, em Budapeste,

Hungria, foi assinada uma convenção sobre ciberdelinqüência, na qual foi dada

maior ênfase à questão da pedofilia na Internet. O Brasil não fez parte desse acordo.

Mas isto não nos impede de criarmos barreiras legais e tecnológicas, que dificultem

o crescimento dessa prática no Brasil e no mundo.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

443

Acima de tudo, não podemos nos esquecer de que são apenas crianças

indefesas as pessoas usadas para a satisfação de mercenários doentios, quando

não pelos próprios pais. Como Parlamentar e membro de uma família, não posso e

não quero me calar, diante de tão deprimente realidade.

Estou trabalhando pela sustentação de um projeto de lei que torne mais rígida

as punições dadas às pessoas envolvidas com a pedofilia. Ademais, não preciso

nem repetir que este assunto me toca profundamente, e que as ações realizadas

com o objetivo de combater esta prática tão vil terão o meu apoio.

Sr. Presidente, gostaria que este discurso fosse divulgado no programa A Voz

do Brasil e nos meios de comunicações da Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) – Esta Presidência volta a lembrar aos Srs.

Deputados que, segundo nos informou o Presidente da Câmara dos Deputados,

Deputado Aécio Neves, a votação para o Conselho da República será realizada na

sessão ordinária de hoje, abrindo-se o processo de votação a partir das 15h.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) – Concedo a palavra ao nobre Deputado

Elias Murad.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, ontem a Secretaria Nacional Antidrogas — SENAD

inaugurou, com um auditório de mais de mil pessoas, o 2º Congresso Nacional de

Prevenção do Abuso de Drogas, e, através do General Alberto Cardoso, Secretário

Geral da SENAD, apresentou o programa àquela Secretaria nessa área de

prevenção às drogas.

É interessante salientar, Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados, que

muitos dos itens apresentados no programa estão incluídos no nosso projeto de lei

há poucos dias aprovado no Senado Federal com cinco emendas e que retornará à

Câmara para decidir sobre elas.

Vimos com satisfação que várias de nossas propostas foram incluídas no

projeto original. O ilustre Deputado Moroni Torgan, Relator da primeira CPI do

Narcotráfico instituída nesta Casa, incluiu também muitas de nossas propostas no

seu relatório final. Muitas delas foram mantidas também na Política Nacional

Antidrogas, apresentada ontem pela SENAD.

Participaram do Congresso vários presidentes de conselhos estaduais de

entorpecentes, de conselhos municipais antidrogas e a própria comunidade.

Uma das medidas que considero mais importantes, Sr. Presidente e colegas

Deputados, é a que elimina a possibilidade de prisão do usuário de drogas, o

dependente, o que não trafica. Essa proposta foi colocada no projeto original e no

relatório final da CPI do Narcotráfico. O problema dos usuários de drogas é muito
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mais de medicina social do que policial. Esse é também o conceito da OMS,

Organização Mundial de Saúde. A prisão não vai fazer o dependente parar de usar

drogas. Pelo contrário, a prisão, principalmente no Brasil, é local de mestrado,

doutorado e PhD em crimes. Ela não recupera o dependente. O que pode recuperá-

lo é tratamento médico. Mas, para não deixar de penalizá-lo — por usar drogas

ilegais, ele está cometendo ilícito penal —, o projeto estabelece a chamada pena

restritiva de direitos. Isso quer dizer que o usuário prestará serviços à comunidade,

poderá ser multado ou perder alguns de seus direitos civis, como, por exemplo, o de

dirigir veículos por determinado tempo, tendo apreendida a carteira de motorista, ou

outras penas já elencadas.

Mas o projeto vai além, Sr. Presidente. Desde sua origem, apresentou o que

hoje se põe como grande novidade: a justiça terapêutica.O projeto não traz esse

nome, mas propõe, em síntese, a mesma coisa: a possibilidade de o juiz oferecer ao

usuário de drogas a opção de aceitar o tratamento ou a pena. Aceitando o

tratamento, haverá a justiça terapêutica. E mais ainda: depois de dois anos de

follow-up, de acompanhamento do tratamento, se o usuário for considerado em

franca recuperação, poderá ter o processo anulado pelo juiz e continuar como

primário.

Portanto, congratulo-me com a SENAD e com o General Alberto Cardoso,

que passou ontem a Secretaria ao General Paulo Roberto Uchôa, pela apresentação

da Política Nacional Antidrogas que se coaduna tão bem com projeto de nossa

autoria, que levou dez longos anos para ser aprovado no Congresso Nacional: cinco

anos na Câmara dos Deputados e cinco no Senado. Para nossa satisfação o vemos
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aprovado e referendado pela SENAD e pelo Presidente da República Fernando

Henrique Cardoso.
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O SR. PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a aproximação do Natal, das festas de

fim de ano, dessa confraternização que se espalha por quase todo o mundo, fico a

repensar caminhos, reimaginar projetos e, sobretudo, mais e mais sonhar. Nesse

ambiente nos vemos obrigados a deixar de lado alguma tristeza, algum desencanto.

Deixamos de sentir o quão dolorido foi ver que a pobreza ainda é grande em nosso

País, quanto é injusta a distribuição de uma riqueza que já está cotada entre as dez

maiores do mundo, produzida por muitos milhões de brasileiros, mas que,

infelizmente, somente é dividida entre uns poucos.

Temos o que comemorar, no entanto. Não apenas as datas de todo final de

ano, mas, muitas vezes, eventos e efemérides que nos falam ao coração e que,

pertinentes como o são, nos animam a trazê-las a todos.

Há 25 anos, Sr. Presidente, compúnhamos a turma que terminava seu curso

na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro. Ao final do mês de novembro tivemos

a oportunidade de ir à cidade fluminense de Angra dos Reis, para ali, juntamente

com todos os demais formandos, repassar nossos sonhos, os anseios de uma

geração que a universidade lançava no mercado de trabalho, que a cada dia é mais

exigente, mais sofisticado, mas nem por isso mesmo menos promissor. Afinal,

tratava-se de cuidar da saúde de um povo pobre e desprotegido. Trabalho, pelo

menos, não nos iria faltar.

Dizer que esses sonhos todos se esvaíram no nevoeiro da desilusão seria um

exagero retórico. A confraternização, afinal, mal nos daria tempo para lágrimas, já

que a alegria do reencontro era imensa. De alguma forma, dificuldades foram e são
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muitas, mas nos parece que o dever tenha sido cumprido por todos, porque em

todos encontramos a mesma disposição de trabalhar, de lutar.

Temos mais o que comemorar. Sobralense que somos, não nos distanciamos

jamais de nossa terrinha querida. No dia 7 de dezembro nos foi possível comemorar

o aniversário do Vereador João Alberto, a quem abraçamos fraternalmente e

cumprimentamos pela atuação magnífica naquela Edilidade sobralense, atento, no

dia-a-dia, aos reclamos de sua comunidade.

Agora, no próximo dia 13, será a vez de abraçarmos o Sr. Ivo Gomes,

Secretário de Educação daquele importante Município cearense e aniversariante do

dia.

Por último, Sr. Presidente, mas nem por isso menos importante, temos o que

falar do futebol de nossa Sobral. Os jornais dos grandes centros estão cheios de

notícias sobre o Campeonato Brasileiro, que vai chegando a seu brilhante final.

Ronaldinho, nossa grande esperança, volta a marcar gol no Campeonato Italiano.

Notícias tais teriam por força obscurecer aquelas que nos falam de mais perto e que

se referem à excelente campanha do Guarani na 3ª divisão do Campeonato

Brasileiro. A equipe reafirma em nós a certeza de que o futebol sobralense

reaparece com força e será capaz de novas e continuadas vitórias, para alegria de

Luiz Torquato e de seu filho Luisinho, do técnico Teco-Teco, daquele plantel de

jogadores que têm dado o melhor de si para o entusiasmo e a vibração de nossa

terra sobralense. A todos nossos mais efusivos cumprimentos, cumprimentos que

saem do coração de um verdadeiro filho de Sobral!
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Sr. Presidente, estamos terminando nossos trabalhos deste ano de 2001.

Vencemos umas tantas batalhas, perdemos outras. Alguns desentendimentos,

sempre possíveis quando mais nos aferramos à defesa de interesses que

consideramos superiores, comunitários e não apenas particularizados. Tudo isso,

queiram crer, foi feito no desempenho de uma representação popular que precisa, a

cada instante, prestar contas de sua atuação no Congresso. Acertamos, como

conferencista, fazer um voto de felicidade a todo o povo brasileiro, com especial

dedicação àqueles que, em nossas comunidades, em nós depositaram o melhor de

sua confiança, de suas esperanças. Que floresça, no coração de todos, Brasil afora,

persistente, miúda, mas poderosa, a chama da paz!
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O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os resultados do ataque terrorista às torres

gêmeas, em setembro último, vão muito além dos destroços deixados na cidade de

Nova Iorque.

A imprensa tem noticiado a diminuição do fluxo de viagens ao exterior, pois

as ameaças de outros ataques permanecem não somente sobre o território norte-

americano, mas também sobre outros países, notadamente aqueles que se

alinharam na perseguição ao regime talibã.

A indústria do turismo mundial já se ressente da variação negativa na

movimentação e, é de lamentar, não há perspectivas a curto ou a médio prazo de

que o quadro se altere.

Considerando o impacto econômico da atividade turística na saúde de um

país, urge buscar estratégias que diminuam os resultados negativos.

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo — EMBRATUR

relativos ao ano de 1998, as atividades ligadas direta ou indiretamente ao turismo

movimentaram 38 bilhões de dólares. De acordo com o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística — IBGE, a repercussão se dá sobre 52 segmentos diferentes

da economia, mantendo 5 milhões de empregados e rendendo 7 bilhões de dólares

em impostos diretos e indiretos.

Em que pesem os sentimentos de solidariedade com as vítimas dos terríveis

ataques extremistas no cenário internacional, é momento de o Brasil voltar a

atenção para o turismo interno, dedicando-lhe projetos e programas de incentivo ao

crescimento.
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A proximidade do verão deve servir como grande estímulo para que agentes

de viagem, rede hoteleira e companhias de transporte irmanem-se na divulgação,

em todo o território nacional, das belezas e riquezas naturais de que dispomos.

O que não pode ocorrer, entretanto, é a morte da galinha dos ovos de ouro.

Essa conjugação de esforços necessita seguir uma orientação

profissionalmente salutar, buscando, por meio da economia de escala, elevar em

progressão geométrica a quantidade de turistas internos interessados em conhecer

tanto as inúmeras praias distribuídas em nosso litoral, como as belezas naturais que

se espraiam pelo interior do território nacional.

Para nossa indústria turística, especificamente, a médio e longo prazos, de

nada adianta as agências de viagens elevarem seus preços na presunção de maior

demanda e de lucros vultosos; de pouco serviria assistirmos, conforme ocorrências

em passado recente, à formação de cartel das empresas aéreas, quando os preços

das passagens eram comuns e somente acessíveis, por serem altos, a pequena

porção de brasileiros e, finalmente, serventia alguma teria a rede de hotéis se as

diárias alcançassem custos pouco condizentes com o poder aquisitivo da maior

parte daqueles que viajam em suas férias.

O que temos que fazer é, aproveitando o momento propício, dar chance à

enorme massa de brasileiros de adquirir seus pacotes turísticos a preços

compensadores, não nos esquecendo de que o visitante satisfeito com o preço e a

qualidade sempre busca — nos próximos verões, principalmente — retornar àquela

agência de viagens, que opera com bons vôos e hotéis confortáveis, para novos

investimentos turísticos.
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O Estado do Rio de Janeiro, que tenho a grata honra de representar nesta

Casa, conta com praias belíssimas e infra-estrutura de excelente qualidade para

abrigar todos que para lá se dispuserem a ir. A Região dos Lagos é magnífica e

também carece ser explorada com entusiasmo.

Essa região, que me viu nascer, crescer e tornar-me adulto, que tanto

depende do fluxo turístico para viabilizar seu desenvolvimento e que recebe

anualmente milhões de "retirantes em busca de lazer", deve, mais que qualquer

outra, aproveitar o incremento do mercado interno para abraçar mais gente e tornar-

se mais desejosa de ser conhecida.

Assim procedendo, sem dúvida, estaremos contribuindo para aumentar a

geração de emprego e reduzir a pobreza que tanto se espalha pela Região dos

Lagos, o que muito nos incomoda.

Concito, pois, comércio e indústria da região a refletir sobre o tema, a fim de

que nossas praias, nacionalmente tão bem comentadas, possam ser visitadas por

um número cada vez maior de brasileiros.

Registre-se, ainda, que a cidade do Rio de Janeiro, que segue, há alguns

anos, a tradição de local mais visitado por turistas brasileiros, dista tão-somente 150

quilômetros, em boa via asfáltica, da nossa Região dos Lagos, o que facilita mais

ainda o fluxo turístico em sua direção.

Aliás, não me posso furtar a exaltar a melhora que o acesso rodoviário à

Região dos Lagos vai sofrer com o novo trevo de Manilha, obra que o DNER já

iniciou e que, desde 1999, foi objeto de nossas reiteradas solicitações. Sem dúvida,

o horror dos engarrafamentos monstruosos de outrora ficará muito mais distante.
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No presente momento, a necessidade de uma política pública para o setor,

integrada ao planejamento de outras áreas, como segurança e saúde, impõe-se

prioritariamente.

As exuberantes condições naturais brasileiras, distribuídas por seu

continental território, por si sós, justificam o apelo que faço pela valorização do

turismo interno.

Era o que tinha a dizer.

Obrigado.
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O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nos últimos meses conheci uma magnífica

entidade. Acredito que ganhei um presente. Fiquei tão impressionado com as

atividades dessa instituição que comentei com alguns de seus associados.

Essa organização chama-se Soka Gakkai, Internacional — SGI, e no Brasil é

chamada de BSGI-Brasil, Soka Gakkai Internacional. É uma ONG internacional

gigantesca, com penetração em centenas de governos mundiais, com conhecimento

cultural e educacional em diversos países das mais renomadas instituições

estaduais e federais.

Seu Presidente internacional é o Dr. Daisaku Ikeda, um educador, poeta

laureado, escritor de diversos romances, novelas e ensaios em parceria com

grandes nomes como Arnold Toynbee, Austregésilo de Athayde, Aurélio Peccei e

outros. Daisaku Ikeda, homem de extrema sensibilidade, é hoje chamado de "O farol

de esperança para nova civilização", um modelo de cidadão mundial compromissado

com as causas sociais. Ikeda registra em sua vida significativas contribuições

mundiais à humanidade que garantem efusivos aplausos do Brasil e de tantas outras

nações. Como forma de reconhecimento do trabalho ímpar desse japonês que se

fez brasileiro e adotou tantas outras pátrias como sua, decidi fazer esse

pronunciamento e alistar a Câmara dos Deputados em uma interminável relação de

homenagens e pronunciamentos realizados pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Cumpre tecer alguns comentários sobre a origem dessa instituição, que passo a

fazer a seguir.
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Fundada no Japão em 1930 por um educador, a Soka Gakkai nasceu com

objetivo de se constituir uma sociedade de criação de valores humanos, tradução

literal de sua primeira denominação. A partir de 1945, com o término do conflito

mundial, a organização se engaja na luta pela retornada da dignidade da vida e dos

valores básicos do ser humano, destruídos pela guerra.

Em 1975, após construir uma base sólida no país, é fundada a Soka Gakkai

Internacional — SGI, estendendo sua atuação para o plano internacional — na

condição de organização não-governamental filiada à ONU. Atualmente, a SGI está

presente em 177 países, nos quatro continentes, defendendo uma linha nítida de

ação voltada para a promoção do respeito à pessoa humana, através da educação,

paz e cultura. Entre outras realizações, destacam-se a fundação de universidades,

centros culturais, museus e a promoção de eventos de natureza educacional e

artísticas, envolvendo os mais diversos setores da sociedade em todo o mundo.

O questionamento e a busca de soluções efetivas para os graves problemas

que afetam a humanidade se incluem nas preocupações da SGI. Para tanto, a

organização é reconhecida pela sua colaboração sistemática aos vários planos de

paz elaborados pela ONU, através do envio de propostas especificas, com destaque

para os assuntos de desarmamento e auxílio a refugiados.
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O  SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT-SP. Sem revisão do orador. ) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna no Pequeno Expediente

para comunicar à Casa a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação de projeto de lei complementar que estabelece mais uma hipótese de

inelegibilidade aos mandatários do Legislativo no Brasil. É projeto de autoria do

Deputado Orlando Desconsi, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul,

que ficou indignado com a sucessão de renúncias ocorridas para dar fim aos

processos investigativos quer no Senado, quer na Câmara dos Deputados.

Há alguns anos surgiu a denúncia de que, para que fosse aprovada emenda

constitucional que permite a reeleição do Presidente da República, diversos

Deputados da Câmara dos Deputados tinham se abeberado de favores do Governo

Federal. Feitas as investigações sobre a conduta de alguns Deputados, eles

acabaram por renunciar aos seus mandatos. Mas as renúncias obstaram o

prosseguimento das investigações.

O Senado Federal, neste ano e no ano passado, viu-se envolvido em uma

série de fatos que culminaram também com a renúncia de três ilustres Senadores da

República, antes que se apurassem as acusações contra eles estabelecidas.

O Deputado Orlando Desconsi, captando o sentimento da população,

apresentou projeto de lei que altera a Lei Complementar nº 64, de 1990: estabelece

que a renúncia não impedirá a instauração do processo por perda de mandato e por

falta de decoro parlamentar. Além disso, ao final, se a denúncia e o processo forem

julgados procedentes, os Parlamentares ficarão inelegíveis por oito anos.
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O projeto alcança o Senado da República, a Câmara dos Deputados, as

Assembléias Legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as Câmaras

Municipais.

Sr. Presidente, o projeto foi unanimemente aprovado pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, está ornado com o título urgência

urgentíssima, e essa urgência fará com que o Presidente da Câmara dos

Deputados, Aécio Neves, o apresente ao Plenário ainda nesta Sessão Legislativa,

para ser debatido e certamente aprovado. O referido projeto altera a Lei

Complementar nº 64, de 1990, sobre casos de inelegibilidade.

A Comissão de Constituição e Justiça realizou debate aprofundado. O projeto

deixa de ser da autoria do Deputado Orlando Desconsi e passa a ser da Comissão

de Constituição e Justiça, pois todos os Deputados que a integram participaram do

debate. A matéria é polêmica, mas todos chegaram a um texto consensual. Isso faz

parte do empenho que estamos fazendo nesta Casa e no Senado da República para

a moralização da atividade parlamentar.
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A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna saudar a Organização dos

Municípios Produtores de Petróleo — OMPETRO, que exerce o fundamental papel

de representante da maior região produtora de petróleo do País.

Na última segunda-feira, houve reunião em Macaé para balanço das

atividades da organização durante este ano. Quero hipotecar minha solidariedade à

luta em defesa da construção de porto off-shore no Estado do Rio de Janeiro,

especialmente na Bacia de Campos, a fim de atender às novas demandas

provocadas pela entrada de empresas multinacionais no setor de exploração do

petróleo.

Sr. Presidente, quero falar também sobre a participação dos Municípios no

ICMS. Pareceu-me estranha a cobrança de aplicação de royalties feita pelo Prefeito

de Macaé, Sr. Sílvio Lopes Teixeira, ao Governador do Estado do Rio de Janeiro.

Todos nós acompanhamos o progresso do Estado durante o atual Governo, fruto da

remodelação do sistema viário e da utilização dos royalties na negociação da sua

dívida. Trata-se de verdadeira revolução.

Na verdade, o Sr. Prefeito de Macaé precisa dar explicações à população

daquele Município e do Brasil, porque está sendo questionado nacionalmente, em

conseqüência de matéria publicada no Jornal do Brasil, edição da última segunda-

feira, intitulada “Luxo e Populismo Eleitoral com Dinheiro do Petróleo”.

Sr. Presidente, Macaé recebeu 151 milhões de reais em royalties nos últimos

dois anos. No entanto, a cidade tem infra-estrutura extremamente precária, o que

impede o seu crescimento, e serviço de esgoto municipalizado, sem que tenha sido
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ampliada a rede. Inúmeros bairros não têm nem sequer rede de esgoto, sem falar de

tratamento do esgoto, que é jogado, muitas vezes in natura, em nossos rios,

poluindo o meio ambiente.

A população de Macaé não mais aceita esse tipo de administração, que cria

situações constrangedoras, tal como a que ocorreu recentemente: a Guarda

Municipal foi cassada, mediante sentença de 23 de agosto de 2001, e continua nas

ruas da cidade afrontando a população com multas descabidas.

Há pouco tempo, outro escândalo repercutiu em todo o País: o dos cheques

nominais emitidos pelo Prefeito para cada Vereador. Dois dos Vereadores

devolveram os cheques, e atualmente há representação no Ministério Público.

Para tristeza e espanto do povo de Macaé, com apenas dois votos contrários

foi aprovado o Orçamento do Município no valor de 235 milhões e 228 mil reais,

sendo que 8 milhões e 681 mil reais estão sob a administração do gerente

municipal, filho do Sr. Prefeito que, no ano passado, administrou Orçamento de 2

milhões de reais. Somando-se os 8 milhões que vai administrar este ano à verba de

gabinete do Sr. Prefeito, chegamos ao montante de 16 milhões e 436 mil reais, sem

que haja projeto algum em benefício da cidade.

Recentemente, foi criada lei, muito bem questionada pelo Jornal do Brasil,

que autoriza a Prefeitura a emitir cheques em atendimento às necessidades até

mesmo de políticos. Tudo isso sem nenhum critério.

Não podemos aceitar que em cidade tão importante como Macaé sejam

praticados tantos desmandos. Cobramos do Tribunal de Contas da União a
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fiscalização dos royalties recebidos pela Prefeitura do Município. São 151 milhões

de reais em apenas dois anos.

E temos de agradecer à PETROBRAS as obras de vulto realizadas no

Município. Por exemplo: dez pontes destruídas pelas enchentes foram

reconstruídas.

Portanto, não pode continuar essa verdadeira farra com dinheiro público. Há

quinze anos a sede da Prefeitura está inacabada, por falta de interesse, porque com

o aluguel de imóveis e de veículos se gasta uma fábula de dinheiro.

É a cobrança que faço, Sr. Presidente, em prol da população de Macaé e da

moralidade pública.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL-RR. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último final de semana foi realizado, em

Boa Vista, o Simpósio sobre a Estratégia da Resistência e a Mobilização da Vontade

Nacional em Defesa da Amazônia.

O evento, que contou com a presença de várias autoridades civis e militares,

serviu para que todos pudessem expor o seu ponto de vista sobre a propalada

internacionalização da Amazônia.

Freqüentemente, lemos notícias procedentes dos Estados Unidos e da

Europa sobre o assunto. Alguns casos são até absurdos, pois dizem respeito ao fato

de que os norte-americanos consideram a Amazônia área já internacionalizada. Não

resta a menor dúvida de que esse é o grande desejo de europeus e norte-

americanos. Cabe a nós, brasileiros, procurar todos os meios para manter nossa

soberania sobre a região.

Temos de reconhecer, no entanto, que o Governo brasileiro quase nada vem

fazendo para se impor sobre região rica em todos os aspectos, deixando que nossas

riquezas sejam levadas pelos estrangeiros.

Em recente encontro de pajés realizado no Maranhão, foi denunciado que na

produção de muitos medicamentos, pela Europa e pelos Estados Unidos,

patenteados por laboratórios daqueles continentes, são usadas matérias-primas

retiradas de nossas florestas.

Quanto mais aumentar a ambição e o desejo dos estrangeiros em transformar

a Amazônia em área neutra, mais o Governo brasileiro deverá investir na sua

proteção.
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O homem amazônico é aquele brasileiro nato que não gosta de sair de sua

terra. Fica nela trabalhando e tirando o seu sustento e o da sua família. É

necessário, no entanto, que lhe sejam dadas condições básicas para viver na região:

saneamento, educação, saúde médico-hospitalar e rodovias em boas condições.

Sabemos que existe movimento mundial orquestrado para mostrar à opinião

pública que o Brasil não sabe cuidar da Amazônia. Usa como argumento para

massificar a idéia a poluição dos rios e a destruição das florestas. Invade as áreas

destinadas aos índios, afirmando que há genocídio da população indígena. Cria

opinião mundial, principalmente nas nações ricas, para que a médio prazo ocorra a

intervenção da ONU no sentido de proteger o patrimônio amazônico e seus povos.

O movimento se intensifica e tem mais sentido quando se observa a

pretensão da FUNAI de demarcar novas áreas, que, somadas às já existentes,

transformar-se-ão em nações independentes, haja vista que também se divulga a

autodeterminação dos povos indígenas.

Constantemente, Parlamentares de diferentes partidos têm visitado a

Amazônia, o que contribui para mudar essa linha de pensamento. A nossa bancada

federal é unida em relação ao assunto.

Hoje, quando se discute a Amazônia, os próprios Deputados que antes

olhavam com bons olhos o movimento de norte-americanos e europeus, apoiados

pelas ONGs, dão razão aos nossos argumentos ou ficam calados, pois sabem que

precisamos cada vez mais fixar o brasileiro na Amazônia e lhe dar meios para

explorar a região de forma sustentável.
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Portanto, devemos ficar atentos e defender a nossa Amazônia. Se nada

fizermos hoje pela região, em futuro bem próximo talvez seja tarde demais.

Muito obrigado.
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O SR. WELLINGTON DIAS (PT-PI. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o assunto que nos conduz à tribuna é a

denúncia oferecida pelo Procurador Federal Tranvanvan Feitosa à 5ª Vara da Seção

Judiciária do Estado do Piauí sobre concorrências fraudulentas ocorridas na

Prefeitura Municipal de Teresina.

O Procurador avocou para si um processo que tramitava há mais de quatro

anos na Procuradoria da República, no qual constavam malversação de recursos

federais repassados pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação — FNDE. O Ministério Público Federal ofereceu

denúncia contra várias pessoas, inclusive contra o atual Prefeito de Teresina,

Firmino Filho, que é mostrado na denúncia como Secretário de Fazenda do

Município de Teresina e era quem ordenava as despesas naquele tempo.

Conforme consta nos autos, à época, havia direcionamento dos editais de

licitações, cujo objetivo era beneficiar as empresas da família do atual Prefeito.

Outras empresas que teriam sido beneficiadas também pertenciam à família do

Prefeito e teriam sido transferidas para terceiros, por termo de aditivo celebrado na

junta comercial, para participar desse esquema de licitações viciadas visando à

aquisição de merenda escolar. Análise feita nos procedimentos licitatórios constatou

irregularidades em todos eles.

Sr. Presidente, é um absurdo que escândalo como esse ficasse engavetado

por tanto tempo. Não fosse a grandeza, coragem e dignidade do Procurador da

República Tranvanvan Feitosa, essa seria mais uma denúncia esquecida.
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Portanto, Sr. Presidente, comprovada a participação dos agentes públicos

nessas fraudes, inclusive já tendo sido reconhecidas essas irregularidades pela

auditoria do Tribunal de Contas da União, esperamos contar com o apoio do

Judiciário, que tem pessoas sérias e corretas, para que aplique as penalidades

previstas na lei, doa a quem doer, grande ou pequeno, rico ou pobre.

Não podemos também deixar de registrar a coragem do editor do jornal O

Pimentinha, jornalista Tomaz Teixeira, que, apesar de competir em desvantagem

com os grandes meios de comunicação do Piauí, foi o único que teve coragem de

noticiar com destaque esse feito do Procurador Tranvanvan Feitosa.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que artigo desse jornal sobre a matéria seja

anexado a este pronunciamento, para que tenha o devido registro nos Anais da

Casa. É o único jornal que vem acompanhando e divulgando as ações de

desmandos na Prefeitura Municipal de Teresina. Por essa razão, seu editor foi

afastado da equipe do ex-Governador Mão Santa, cassado recentemente por

corrupção, e do seu partido, por imposição da base aliada do Prefeito Firmino Filho,

que dizia estar sendo caluniado.

Quero, mais uma vez, desta tribuna, elogiar a iniciativa e a coerência do

Procurador Tranvanvan Feitosa e dizer também que, a exemplo do ocorrido com o

desmantelamento do crime organizado que imperava em nosso Estado, é chegada a

hora de se fazer justiça. E este é o caminho mais curto para o fim da impunidade e o

início de um País mais justo.
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Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. Desejo fazer uma breve

reflexão sobre o que andam espalhando os Parlamentares da base aliada do

Governo Fernando Henrique Cardoso.

Ao contrário do que eles dizem na imprensa, renderam frutos, sim, as

pressões dos Parlamentares do Partido dos Trabalhadores, por meio da obstrução

dos trabalhos da Casa.

Vejam os senhores que, além de conseguirmos incluir mudanças na emenda

relativa ao capital estrangeiro na mídia, juntamente com as Oposições, conseguimos

que o Governo abrisse negociações em torno de dois outros pontos: o reajuste do

salário mínimo e a renegociação da dívida dos pequenos produtores rurais. Outra

vitória foi a aprovação da urgência ao projeto que corrige a tabela do Imposto de

Renda.

Em relação ao salário mínimo, o Governo havia enviado proposta de reajuste

para R$ 189,00. A negociação e a pressão da sociedade fizeram com que se

chegasse a R$ 200,00, o que ainda é muito pouco. O Partido dos Trabalhadores

continua defendendo que é possível reajustar para R$ 220,00. E asseguramos que o

Governo terá receita suficiente para arcar tanto com o reajuste do mínimo quanto da

tabela do Imposto de Renda. Um exemplo de fonte de receita são os recursos que

entrarão no caixa do Executivo, da ordem de R$ 4 bilhões, da Contribuição de

Intervenção no Domínio Econômico, a ser criada com a abertura do mercado de

combustíveis, em substituição à Parcela de Preço Específica, atualmente recolhida

ao Tesouro pela PETROBRAS na importação de combustível, além de outros R$ 3

bilhões da taxação dos fundos de pensão.
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Na aprovação ocorrida ontem, em primeiro turno, da PEC nº 203/95, que

permite a entrada de capital estrangeiro nos meios de comunicação, garantimos

limites para estrangeiros na mídia.

A emenda original previa simplesmente a entrada de até 30% de capital

estrangeiro em empresas jornalísticas e de radiodifusão e a que pessoas jurídicas

fossem proprietárias dessas empresas.

A Oposição conseguiu incluir no novo texto salvaguardas à produção e ao

controle editorial nacionais, emprego para profissionais brasileiros e compromisso de

imediata instalação do Conselho de Comunicação Social, entre outros itens, além da

elaboração de leis específicas para disciplinar a entrada de capital estrangeiro e a

regulamentação do conteúdo da programação, garantindo soberania nacional no

setor.

Com relação à renegociação da dívida dos pequenos agricultores, ficou

acertado que o Governo preparará medida provisória referente ao assunto.

Quanto à correção da tabela do Imposto de Renda, o Governo enviou na noite

de ontem nova proposta prevendo alteração de alíquotas, modificando a base de

cálculo do Imposto, ampliando para 25% o atual desconto padrão, que é de 20%, e

aumentando o limite de deduções de R$ 8 mil para R$ 10 mil.

Entendemos a proposta do Governo como uma manobra diversionista, pois

não trata da correção da tabela. A nova proposta altera toda a legislação do Imposto

de Renda e não atenderá a uma necessidade da economia brasileira para recompor

o salário real de quem paga mais do que deveria pagar.
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A urgência ao projeto, proposta pelo PT, foi aprovada ontem. O PT defenderá

o acordo que a Oposição fechou com o PFL e o PMDB para que a correção seja de

20%. Alertamos para o fato de que se o texto não for votado esta semana, não

haverá tempo para o Senado apreciá-lo em 2001 e dificilmente poderia entrar em

vigor já no próximo ano, em razão do recesso parlamentar.

Outras proposições, como o PL nº 5.876/01, que cria e reestrutura a carreira

previdenciária, fruto de acordo que pôs fim à greve da Previdência e teve urgência

aprovada ontem, também estão na pauta. Poderão ser concluídas ainda as votações

do PLP nº 9/99, sobre a previdência complementar dos servidores públicos, do PL nº

5.470/01, sobre a impressão do voto eletrônico, a revisão geral das remunerações

dos servidores públicos, que consta do PL nº 5.299/01, do PL nº 6.132/90, que trata

do registro de pessoas físicas ou jurídicas no Congresso Nacional, do PL n° 4.370-

A/98, que dispõe sobre a cota racial e étnica nos filmes e peças publicitárias

veiculados pela TV, do PL n° 5.663/01, sobre depósitos judiciais de tributos, do PL nº

5.484/01, que trata de financiamentos para programas de ciência e tecnologia, do PL

nº 3.365/97, sobre a transferência de sedes de Juntas de Conciliação, do PLP nº

180/97, que estabelece número de Deputados por Unidades da Federação, da MP

nº 8, que trata do mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores

Mobiliários, da de nº 9, sobre o alongamento de dívidas originárias de crédito rural,

da de nº 10, que trata da contratação por tempo determinado, e da MP nº 11, que

cria fundo para agricultores da Região Nordeste e de Minas.

Sr. Presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores, juntamente com os

partidos de oposição, apontou fontes de receita para o reajuste do salário mínimo.
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Entendemos também que a discussão sobre a matéria não depende apenas da

Comissão Mista de Orçamento.

Portanto, Sras. e Srs. Parlamentares, reafirmamos nossa disposição de

condicionarmos as votações do Orçamento de 2002 à aprovação da nova tabela de

correção do Imposto de Renda e de reajuste do salário mínimo para R$ 220,00,

além da aprovação da rolagem da dívida dos pequenos e médios agricultores.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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ARTIGO REFERIDO PELO DEPUTADO

 WELLINGTON DIAS
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) – Esta Presidência, a pedido do Presidente

Aécio Neves, comunica aos Srs. Parlamentares que a votação para escolha dos

novos integrantes do Conselho da República será realizada hoje, durante a sessão

ordinária, logo após o Grande Expediente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

473

O SR PRESIDENTE (Enio Bacci) – Concedo a palavra ao nobre Deputado

Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi divulgado, ontem, pela Organização das

Nações Unidas — ONU e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE,

relatório sobre as populações mundial e brasileira.

A população mundial, hoje de 6,1 bilhões de pessoas, deverá chegar a 9,3

bilhões em 2050 — crescimento de 50% —, principalmente nos países em

desenvolvimento, que concentrarão 85% dela. Por outro lado, a população diminuirá

em 39 países com baixa fecundidade, concentrados, sobretudo, na Europa do Leste.

Os 49 países menos desenvolvidos quase triplicarão de tamanho, passando de 668

milhões de habitantes para 1,8 bilhão de habitantes.

As estimativas e projeções constam do relatório anual que o Fundo de

População das Nações Unidas acaba de divulgar e que exibe as populações e os

principais indicadores de cerca de 150 países. Segundo as projeções, o crescimento

global se dará na taxa de 1,3%, o que significa aumento de 77 milhões de pessoas a

cada ano. Seis países respondem por metade do crescimento: Índia, China,

Paquistão, Nigéria, Bangladesh e Indonésia, sendo que a Índia, sozinha, é

responsável por 21% do aumento total.

No Brasil, os últimos resultados do Censo Demográfico 2000 registram

população de quase 170 milhões de habitantes e taxa de crescimento de 1,63% ao

ano, a mais baixa já observada no País, refletindo o declínio da fecundidade

observado nos anos 90. A queda de fecundidade aliada à redução da mortalidade
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infantil vem modificando rapidamente a distribuição etária da população,

principalmente em relação aos pesos relativos das populações jovem e idosa. As

tendências e hipóteses, segundo as projeções populacionais, revelam que, nas

próximas décadas, o crescimento da população de mais de 60 anos se dará tanto

em termos relativos (como conseqüência da redução da população infanto-juvenil)

quanto em termos absolutos, devido ao aumento da expectativa de vida.

A população de 30 a 59 anos de idade deverá crescer nas próximas décadas

em termos absolutos, mas a um ritmo mais reduzido a partir de 2020, o que

representará forte pressão demográfica sobre o mercado de trabalho. Já o grupo de

crianças, jovens e adultos jovens estará praticamente estabilizado a partir de 2005.

Embora a fecundidade seja mais elevada nos países mais pobres e entre as

pessoas mais pobres desses países, ela caiu no conjunto dos países em

desenvolvimento para menos de três filhos por mulher, o que representa metade da

taxa de 1969, prevendo-se que venha a diminuir ainda mais, chegando a 2,17 filhos

por mulher entre os anos de 2045 e 2050. Nos países industrializados, a

fecundidade é hoje de 1,6 filho por mulher, número inferior à linha de reposição

numa população que envelhece rapidamente. Em alguns países, poderá haver

redução de população caso não haja migração.

Ao mesmo tempo, a esperança de vida mundial aumentou para a média de 66

anos. Em 1950, era de 46 anos. No Brasil, não só se manteve a tendência mundial

de redução da taxa de fecundidade, que caiu de 2,7 filhos por mulher, em 1992, para

2,3 filhos, em 1999, mas também se reduziram as diferenças regionais. Em 1992, as

mulheres nordestinas tinham, em média, um filho a mais do que as mulheres do
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Sudeste. Em 1999, a diferença caiu pela metade. Em 1992, o grupo de mulheres

com nível de instrução mais baixo — menos de quatro anos de estudo — tinha, em

média, 3,6 filhos. Em 1999, o número cai para 3,1 filhos. Desse modo, reduzem-se

as diferenças de nível de fecundidade segundo a posição social da mulher.

A crescente urbanização revela grandes desafios para governos e países.

Segundo o relatório anual das Nações Unidas, cerca de 160 mil pessoas

abandonam, todos os dias, as zonas rurais e vão para as cidades. Atualmente,

quase a metade dos habitantes do planeta vive em zonas urbanas. As

conseqüências são o agravamento das precárias condições de vida e a falta de

infra-estrutura adequada para satisfazer às necessidades sempre crescentes das

cidades.

No Brasil, o Censo 2000 mostrou a continuidade do processo de diminuição

da população rural: a taxa de urbanização passou de 75,59%, em 1991, para

81,23%, em 2000. O crescimento se deu, sobretudo, nas grandes cidades. Os

Municípios com mais de 100 mil habitantes, que contavam, em 1991, com 70,8 mil

pessoas na zona rural, passaram a contar com 86,5 mil em 2000; os Municípios com

mais de 500 mil habitantes, que contavam com 38,8 mil habitantes na zona rural,

alcançaram 46,9 mil em 2000; já os Municípios com população entre 10 mil e 100 mil

habitantes apresentaram baixo crescimento entre os dois últimos censos.

Enquanto, no conjunto dos países, há enormes diferenças entre as taxas de

mortalidade infantil — que variam de quatro mortes por mil em países como a

Finlândia e a Bélgica a mais de cem mortes por mil nascidos vivos em alguns países

da África, sem falar no Afeganistão, onde a mortalidade infantil chega a 161 por mil



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

476

—, no Brasil, embora ainda haja grandes contrastes, a tendência é de redução das

desigualdades regionais.

Os Estados das Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste aparecem ainda com

os menores níveis de mortalidade infantil, com valores próximos a vinte mortes por

mil, em oposição à Região Nordeste, que registra 53 óbitos de menores de 1 ano por

mil nascidos vivos. Mas a região apresentou, ao mesmo tempo, os maiores declínios

de mortalidade infantil no período de 1992 a 1999, passando de 68,4% para 53,0%.

As diferenças sociais, no entanto, são fatores determinantes e condicionantes

das taxas de mortalidade. No grupo de mães com menos de quatro anos de estudo,

a taxa de mortalidade infantil era de 93 por mil, em 1999, enquanto no grupo de

mães com mais de oito anos de estudo, o número de mortes era de 29,7 por mil.

Para o total do País, a taxa de mortalidade é de 34,6%, muito próxima da meta de

33% estipulada pela Cúpula Mundial das Nações Unidas pela Criança para o ano

2000.

Assim como as taxas de mortalidade infantil, as taxas de analfabetismo para

pessoas de 15 anos ou mais também são muito diferenciadas no mundo, variando

de 0% nos países da Europa Ocidental e do Leste Europeu a taxas próximas de

50% em alguns países da África e da Ásia.

No Brasil, a taxa é de 13,3%, para homens e mulheres, mas desde o início

dos anos 90 a definição de alfabetização ficou mais exigente, admitindo-se que o

processo de alfabetização só se consolida, de fato, depois de quatro anos de

estudos. Com base nesse conceito, embora tenha havido redução de 7,5 pontos

percentuais na taxa, que passou de 36,9%, em 1992, para 29,4%, em 1999, a
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proporção dos denominados analfabetos funcionais (os que não concluíram a 4ª

Série primária) ainda é muito alta em todas as regiões do País, sendo que no

Nordeste é o dobro da taxa das Regiões Sul e Sudeste (46,2% contra 22,3% e

21,8%, respectivamente).

Em alguns países, a exemplo do México e de outros do sudeste asiático, a

fecundidade teve queda tão acentuada nas últimas décadas que gerou numerosa

população com idade entre 15 e 24 anos, pronta para ingressar na população

economicamente ativa sem estar sujeita à pressão da igualmente numerosa

população de crianças, portanto, de dependentes. O fenômeno é chamado de

“dividendo demográfico” e dá a esses países a oportunidade de contar com geração

teoricamente produtiva, preparada para satisfazer às necessidades de população

teoricamente consumidora.

No mundo inteiro, há mais de um bilhão de jovens com idade entre 15 e 24

anos. No Brasil, a população de 15 a 24 anos é de 31 milhões, 366 mil e 81

pessoas, e a razão de dependência, que era de 64 pessoas não-ativas para cada

100 pessoas em idade ativa, em 1992, também vem caindo e, em 1999, havia 55

pessoas não-ativas para cada 100 em idade ativa.

À medida que as populações aumentam, as necessidades, em termos de

recursos hídricos e de saneamento também crescem. Segundo o relatório da ONU,

quase 60% dos 4,4 bilhões de pessoas que vivem em países em desenvolvimento

carecem de saneamento básico, e um terço não tem acesso ao fornecimento de

água salubre.
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No Brasil urbano, praticamente 90% dos domicílios têm acesso à água, e o

abastecimento é procedente de rede geral com canalização interna, mas o

esgotamento sanitário ainda é questão a ser enfrentada pelo Poder Público, seja

pelos prejuízos que causa à saúde da população, seja pelos efeitos degradantes

sobre o meio ambiente. Atualmente, pouco mais da metade (52,5%) dos domicílios

brasileiros estão ligados à rede coletora e não necessariamente todos estão ligados

à rede de tratamento de esgotos, estando, muitas vezes, apenas conectados à rede.

Segundo o relatório anual da ONU, os efeitos da pobreza destroem o

ambiente, mas os pobres encontram-se no final de longa seqüência de causa e

efeito, sendo antes os mensageiros da insustentabilidade do que os seus agentes. A

riqueza consome energia e produz resíduos a taxa muito superior à da pobreza.

O crescimento demográfico e a crescente riqueza, acompanhada de mais

consumo, mais poluição e mais resíduos, aliados à falta de capacidade para

modificar as circunstâncias, estão a exercer crescente pressão sobre o meio

ambiente.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento para deixar os nobres colegas, bem

como telespectadores, ouvintes e leitores, respectivamente, da TV Câmara, da

Rádio Câmara, da Voz do Brasil e do Jornal da Câmara a par da importante

pesquisa realizada pela ONU e pelo IBGE.

Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Edinho Bez, o Sr. Enio

Bacci, 3º Suplente de Secretário, deixa a cadeira da

presidência, que é ocupada pela Sra. Miriam Reid, § 2º do

art. 18 do Regimento Interno.
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A SRA. PRESIDENTA (Miriam Reid) - Concedo a palavra ao nobre Deputado

Confúcio Moura.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, submeto a V.Exa. comentário que faço sobre o grande interesse

brasileiro nas relações com a Venezuela.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não restam dúvidas que o MERCOSUL veio

fortalecer as relações comerciais entre o Brasil e os outros parceiros, aumentando e

muito os volumes de negócios. Mostrando a nós mesmos, que é conveniente o

esforço de integração entre os países vizinhos, que muitas vezes ficam fora da mira

das atenções do empresariado brasileiro.

As relações do Brasil com a Argentina cresceram muito nos últimos 10 anos.

Mas, é prudente que o Brasil busque mais um parceiro do mesmo nível de mercado,

para colocar no tabuleiro de novas negociações. Não porque a Argentina não venha

a inspirar confiança no processo de integração. Não é isso. Ela foi e continuará a ser

valiosa e indispensável parceira comercial para que se possa chegar ao tão sonhado

mercado comum.

Mas, colocar uma nova “pedra” no tabuleiro do jogo é uma questão de

segurança e ao mesmo tempo de atrevimento brasileiro, no sentido de se abrir mais

um portal na direção da junção dos países do Pacto Andino com o Mercosul. Vejo,

que este portal novo se chama VENEZUELA.

O Presidente Hugo Chávez veio ao Brasil depois de sua posse cerca de 8

vezes. Fazendo a sua parte no processo de aproximação entre os países. E o Brasil
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tem tratado com certo desprezo os chamamentos do Venezuela para uma maior

aproximação. É incrível uma coisa destas. Assenta pelo que vejo, no histórico

complexo de dependência do Brasil com os países europeus, laços ainda não

rompidos, mesmo com a independência política. A Venezuela está próxima. Com

mais de 2 mil quilômetros de fronteiras. De quando em vez surgem os problemas

bilaterais pelas intromissões de garimpeiros, missões indígenas e contrabando de

um lado para outro. Não existe nada de Brasil da Venezuela a não ser a Embaixada,

jogadores de futebol e turistas que visitam as Ilhas de Margarita.

Em boa hora a Venezuela apresenta seu pedido de adesão ao Mercosul.

Demonstra sabedoria política e senso de oportunidade. O Brasil aceitou defender o

seu pleito. Caso os dois países consolidem um eixo econômico, a América do Sul

estará em condições de criar grandes empresas regionais nos setores de energia,

petroquímica e outros.

Esse eixo colocaria em marcha a integração produtiva na América do Sul,

como aconteceu desde o início do processo de integração na Europa e que não

fiquemos apenas, na integração comercialista, que corresponde ao rumo que tomou

o bloco do Mercosul.

A integração comercialista pura e simplesmente é geradora de imensas

controvérsias de um lado e do outro. Fazendo-se esforços para uma integração

completa – mais produtiva do que comercial, com certeza o perfil de América do Sul

se modificará, saíra do subterrâneo das indiferenças dos próprios vizinhos para um

mundo de descobertas comerciais e produtivas.
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Sendo a Venezuela membro do Mercosul, haverá dentro do bloco um

equilíbrio de forças para os objetivos do Brasil de acionar a integração produtiva da

América do Sul em complemento a integração dos mercados de consumo. O setor

produtivo venezuelano, mais forte e mais dinâmico que o argentino, associando-se

ao brasileiro, elevaria o processo de integração da América do Sul ao padrão

moderno, numa resposta adequada aos desafios da competitividade sistêmica

global. A ALCA poderá chegar sem riscos de sufocar a economia, o trabalho e o

bem estar dos sul-americanos.

O que pude perceber ao longo do tempo, é que a Argentina adota uma

política externa diferente da brasileira. Tem preferência incondicional com a abertura

para os Estados Unidos. Acerca-se do Brasil quando em dificuldades, mas não

hesita em contrariar seus interesses logo depois em favor das outras prioridades,

para eles bem maiores. Por ser oscilante, sem continuidade e racionalidade, a

política exterior argentina não é cem por cento confiável.

Era o que tinha a dizer
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O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSDB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, "cada povo deve lutar, com todas as forças,

para que sua cultura permaneça sempre viva”. Assim, o pernambucano Mário Souto

Maior se expressava e, não apenas isso, dedicou sua vida e seu talento a essa luta.

Advogado, historiador e folclorista, aos 81 anos de idade nos deixou

definitivamente, na tarde de um domingo, 25 de novembro deste ano.

Nascido em junho de 1920, na cidade de Bom Jardim, Mário, ele próprio nos

conta: “Fui um menino como todo menino nordestino. Chupei dedo, cacei passarinho

e lagartixa com baladeira, joguei castanha na calçada, furtei goiabas e cajus,

brinquei de Lampião e de Antônio Silvino com frutas de jurubeba, tomei leite ao pé

da vaca e comi muito nambu assado na Fazenda Taperinha de meu avô materno...”

Ao se referir à sua paixão pelo folclore ele declara: “.... o mundo maravilhoso

do folclore, o meu mundo de menino.”

Ele se foi numa tarde de domingo, não sem deixar viva uma parte

considerável da alma nordestina. Em aproximadamente 70 livros e milhares de

crônicas, impregnado dessa alma, ele vai iluminando nosso espírito com os saberes

de seu povo. É assim em “Antologia Pernambucana do Folclore”, “Orações que o

Povo Reza”, “Antologia do Carnaval do Recife”, “Um Menino Chamado Capiba”, “A

Morte na Boca do Povo”, “Antônio Silvino — Capitão de Trabuco”, “Remédios

Populares do Nordeste”, “Comes e Bebes do Nordeste”, “Como Nasce um Cabra da

Peste”, etc., etc., etc.

 “Nordeste a Inventiva Popular”, título de um de seus livros, talvez nos acuda

como uma síntese de sua vida. No depoimento de seu filho Jan, “Ele foi uma pessoa
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dedicada a apenas duas coisas: família e trabalho”. Será que não era de uma família

só que ele cuidava? Sua dedicação à cultura popular nordestina não seria também o

cuidar da família grande, o seu povo nordestino? Aliás, Sônia Freire e Fátima

Quintas, esta antropóloga, aquela Presidente da Fundação Gilberto Freyre, em

depoimento, por ocasião de sua morte, também o consideraram como um segundo

pai.

Já familiarizado com a Internet, projetava um livro sobre as frases engraçadas

que nela circulam.

Espírito vivo, atento, deixa-nos com sua paixão, esse olhar permanentemente

debruçado sobre o povo, seus fazeres e pensares, como uma missão que é de

todos nós.

Um abraço, Mário Souto Maior, pela vida que continua no viver inventivo dos

brasileiros do Nordeste. Dá um abraço também, por todos nós, nesse outro Mário, o

de Andrade, o de outras tantas missões como a tua.

Muito obrigado.
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O SR. ARY KARA (PTB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, é com enorme satisfação que me dirijo à tribuna desta Casa

para registrar que no último dia 8 de dezembro festejou-se o Dia do Cronista

Esportivo. Num país onde o esporte é tão popular, sendo que o futebol é uma

verdadeira paixão nacional, o trabalho do cronista esportivo alcança enorme

significado, revelando-se com maior intensidade.

Como todos sabemos, Srs. Deputados, o esporte liberta o homem:

desenvolve o físico e a mente, estimula as relações sociais e a autodisciplina.

Desperta a paixão nas pessoas, libera a emoção. E é essa atividade que está

presente no cotidiano dos cronistas esportivos.

Além de acompanhar o desenrolar do mundo esportivo, com seus

comentários oportunos, uma das principais funções desse profissional, segundo o

jornalista e cronista Milton Neves, é preservar a memória do futebol brasileiro. E

isso, sem dúvida alguma, é uma tarefa das mais importantes em se tratando do

"País do futebol".

Não obstante essa seja uma profissão geralmente exercida por amadores do

esporte, ela também carrega seus dissabores. Conforme relata um dos maiores

cronistas do País, Armando Nogueira, ao se referir à profissão, "o cronista esportivo

vive mortificado na cruz atroz da eqüidistância. É tão solitário quanto o árbitro, esse

injuriado ponto morto do jogo de futebol. Que tal, caro leitor, um ofício em que você

entra com a razão e o resto do mundo com a paixão?”
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A esses jornalistas, que desempenham suas funções com tamanha paixão,

nossos cumprimentos pela passagem do dia que lhes foi dedicado. Parabéns a

todos os cronistas esportivos deste País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.

Num mundo em que tanto se fala de globalização, com as facilidades criadas

pela Internet e pelo avanço tecnológico em geral, chega a nos parecer estranho que

o velho hábito de se passar numa banca de jornal ainda resista aos novos tempos.

Esse tipo de comércio, geralmente de base familiar, exibia um modelo básico

de venda de jornais e revistas e atendia prontamente ao seu público. Mas é claro

que a chegada da modernidade exigiu uma adequação dos antigos jornaleiros à

nova realidade e eles passaram a oferecer outros serviços tais como xerox, aluguel

de fitas VHS, lanchonete e, principalmente, entrega a domicílio. Conforme relatou o

presidente do sindicato da categoria em entrevista ao Correio Braziliense, "As

bancas diversificaram os serviços para fazer com que os clientes comprem jornal. É

a lógica do mercado".

Mas o fato é que se o advento da tecnologia e da informática, de um lado, nos

afastou das relações humanas, de outro lado, a perseverança dos nossos jornaleiros

em nos oferecer a oportunidade de parar para tomar um cafezinho enquanto

compramos o jornal do dia vem preservar o calor humano cada dia mais distante dos

corações. Sua importância é tal que existem atualmente vários projetos de cunho

sociocultural que visam a valorização das bancas de jornais e revistas como

elemento urbano indispensável de integração e ocupação de espaço humano

cultural.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

487

No próximo dia 15 de dezembro será festejado o dia do jornaleiro. Viemos

prestar nossa homenagem a esses profissionais tão engajados em suas profissões e

tão presentes em nosso dia-a-dia. Nossos sinceros cumprimentos a todos os

jornaleiros deste País!

Sr. Presidente, o calendário registra neste dia 8 de dezembro uma efeméride

das mais simpáticas, qual seja o Dia do Colunista Social. O colunismo social, hoje

presente não somente nos jornais e nas revistas, mas crescendo em forma,

conteúdo e importância na mídia televisiva, cumpre um papel na comunicação social

dos mais importantes. Sempre muito bem informados, os colunistas sociais, além de

relatar os acontecimentos marcantes de nossa sociedade, enfatizando o

entretenimento, o turismo e o lazer, vêm de uns tempos a esta parte atuando mais

como repórteres, dando verdadeiros furos jornalísticos e antecipando os fatos.

Por isso, queremos, nesta oportunidade, congratular-nos com todos os

colunistas sociais, de jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, que estão

sempre presentes nos acontecimentos, divulgando e promovendo todos que se

destacam em nossa sociedade.

A veiculação de colunas sociais é prática comum na imprensa brasileira, E,

indubitavelmente, o papa de nossos colunistas é o saudoso Ibrahim Sued, que

brilhou por 45 anos, fazendo um colunismo que sempre marcou época e fez escola.

Ibrahim Sued, sempre com um bloco de anotações à mão, cobriu acontecimentos

marcantes da vida e da história nacionais. Uma de suas facetas era de ditar regras.

A maioria ele aprendeu na prática dos salões que freqüentou. Outras, inventou,
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como é o caso do pavor ao uso de meias brancas para o homem, que ele

classificava como um verdadeiros sacrilégio.

Ao longo de 45 anos de colunismo social, Ibrahim Sued deu palpite sobre

tudo. Como curiosidade mostramos em seguida um apanhado de seu pensamento,

que não deixa de servir como regra de conduta para colunistas e colunáveis.

1. Os palitos foram totalmente abolidos nos jantares. Evite palitar os dentes

em público, mas se de todo não puder, dirija-se ao toilette.

2. A meia branca para homem nunca deve ser usada à noite. Durante o dia,

somente com traje esporte, quando os sapatos forem brancos.

3. Nunca se deve pedir lenço emprestado.

4. Homem deve evitar ao máximo o uso de jóias. Um homem sóbrio e

elegante usa apenas cigarreira e abotoaduras.

5. É de mau gosto perfumar excessivamente o papel de carta.

6. Se você deseja receber, não importa que seja rico ou pobre. Com um bom

feijão, arroz, gostosa carne no fogão e uma salada temperada, você pode reunir

seus amigos e receber. Não é necessário o caviar. Lembre-se de que ninguém vai à

sua casa para conhecer seus parentes. Portanto, não se preocupe em encher a

casa de parentes.

7. Se você tiver nas suas relações um banqueiro, inclua-o nas listas das

festas grandes. Todo mundo gosta de conhecer banqueiro.

8. Não insista, como: "Come mais um pouquinho"... Não seja insistente. Se o

cara parou de comer ou só comeu salada é porque já matou a fome ou está de

regime. Não encha a paciência do seu convidado...
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9. Hoje já se serve peixe com arroz. Antigamente era uma heresia a

protocolar.

10. Num jantar formal você pode servir a champanhota. O cafezinho não é

obrigatório. Sirva um licor.

11. Se uma mulher estendeu a mão, é para você beijá-la. Significa que ela

não quer a intimidade dos beijinhos nas faces.

12. Boate e cassino nivelam as pessoas. Todos os convidados são iguais, em

princípio. Na prática alguns são mais iguais...

13. Se seu botão caiu numa festa, não aporrinhe a anfitriã que está

recebendo, pedindo agulha e linha. Se vire. Também, se não tiver pílula no toalete,

não reclame da sua dor de cabeça. Volte para casa.

14. Se você está na fossa, siga estes conselhos: não tente compreender a

vida. Aprenda a vivê-la. Não desperdice um minuto sequer pensando nas pessoas

que não lhe agradam. Conte as bênçãos recebidas e não as contrariedades.

Lembre-se de que podia ser pior. Aprenda a sorrir. Tenha sempre fé no amanhã. Se

você tem uma maçã, não queira fazer com ela uma limonada. Tire sempre partido

das suas derrotas. Nunca se julgue um infeliz. Ao contrário, pense sempre que você

é feliz. A vida é o que os nossos pensamentos fazem.

15. Por fim, nunca chore pelo leite derramado se você quiser ser feliz.

Com este seu estilo, Ibrahim Sued revolucionou o modo de se fazer coluna

social no Brasil. Descobriu que os salões da elite podiam render muito mais do que

registros mundanos, fofocas voláteis ou crônicas de comportamento. Ali havia

manchetes também. E muitas. Depois de algumas taças, à mesa do jantar ou no
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bulício das recepções, o Ministro mostrava a minuta do decreto ainda inédito; o

industrial abria o jogo sobre uma grande fusão de empresas; e o banqueiro dava o

insight que agitaria os mercados nos dias seguintes. Ele descobriu esse filão. Com

faro inigualável para a notícia e o destemor dos decididos a sobreviver, ele saltou o

gigantesco fosso que o separava dos ricos, bem nascidos e letrados para construir

um mito que, em pouco tempo, os faria súditos do que escrevia e ditava, como

mostrou uma recente reportagem.

Até então as colunas sociais da imprensa brasileira eram vistas como um

espaço de frivolidade, de mundanismo, contando fatos e fofocas de ricos e famosos,

enfocando festas e celebrações que de certa formam contrastam com o lado menos

glamouroso da sociedade. Até a linguagem era afetada, de rebuscado refinamento,

como mostra interessante estudo acerca do colunismo social brasileiro publicado

pela Revista de História Regional, em 1999.

Hoje nossos colunistas publicam menos banalidades e mais gossips, uma

expressão inglesa, como tantas outras incorporadas pela nossa mídia, que designa

a informação de caráter pessoal e privado sobre nomes conhecidos do público,

veiculada principalmente em colunas sociais.

A todos os colunistas sociais, nossos mais sinceros cumprimentos pelo

transcurso do seu dia comemorativo, em 8 de dezembro, e pelo importante trabalho

realizado, divulgando e promovendo com competência, seriedade e profissionalismo

pessoas e eventos de nossa sociedade.
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O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mês passado, os moradores de alguns

bairros da cidade do Rio de Janeiro foram surpreendidos pela qualidade da água

que jorra de suas torneiras.

Centenas de moradores reclamaram junto à companhia responsável pela

distribuição da água a percepção de forte odor desagradável, além de sabor

assemelhado a inseticida.

Diante das inúmeras reclamações, a CEDAE saiu-se com a tradicional frase:

“Estamos investigando”.

Ainda que no desenrolar dos fatos sejam oferecidas explicações técnicas para

fatos como esse, desejo chamar a atenção de todos para tais ocorrências.

Na verdade, não se trata da primeira vez que a contraprestação de serviços

ao consumidor transforma-se em motivo de angústia e de revolta. Especialmente

neste caso, quando o produto sob suspeição é de vital importância para a realização

de comezinhas atividades rotineiras. Como cozinhar, tomar banho ou fazer um

singelo café usando água suspeita, cujas especificações, aos olhos do indivíduo

mais leigo, estão longe de ser as adequadas?

Como conviver com situações como essa ocorrendo periodicamente, sem que

sejam oferecidas explicações aceitáveis ou que não sejam desrespeitosas à

inteligência da população?

Considerando que a água contaminada afeta a saúde do cidadão de maneira

direta e, muitas vezes, irreversível, não podemos nos conformar com fatos similares
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ao ocorrido no Rio de Janeiro, ainda que se tente dar-lhes roupagem mais palatável,

mediante argumentos técnicos.
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O SR. DIVALDO SURUAGY (Bloco/PST-AL. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o exercício de qualquer cargo na

administração direta ou na indireta, mormente daqueles com poder de decisão, há

de entender-se em termos de serviço prestado à coletividade.

Servir à coletividade implica ter em mente sempre o critério da utilidade social,

o zelo permanente pelos bens cuja aplicação e controle nos foram confiados, a

necessidade de saber distinguir com exatidão, em todos os momentos, entre a

utilização proveitosa e a improfícua, a que resulta benéfica a todos ou a muitos e a

que significa benesse para apenas um ou alguns.

O homem público se destaca sempre por incomum capacidade de

discernimento, combinada a outras qualidades indispensáveis, entre elas a

compreensão de que, por grande que seja seu valor, não é ele senão elemento de

um conjunto.

Isto significa que cada um de seus atos se reflete nesse conjunto, ainda que

este não haja sido advertido da ação por aquele praticada. Os elementos de um

conjunto são, por definição, solidários, isto é, cada um deles sofre as conseqüências

positivas ou negativas da ação dos demais. Convém, de resto, lembrar que os

conjuntos estruturais se caracterizam pela grande repercussão que possibilita aos

atos de cada um de seus elementos, pois nenhum deles está isolado, mas em

estreita ligação com os demais elementos do mesmo conjunto.

Assim, um abalo no alicerce de um edifício pode pô-lo abaixo ou prejudicar-

lhe seriamente o equilíbrio. Sua cúpula sofrerá igualmente os efeitos disso, nem
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contribuirá para salvá-la o fato de a fenda haver-se produzido subterraneamente, às

ocultas de todos.

Grande é o homem público que age sempre de modo a evitar que o edifício

seja abalado. Da presunção de que ele está agindo neste sentido e em benefício da

coletividade, resulta o apreço em que ela o tem.

O genuíno homem público não considera os laços pessoais, de parentesco ou

de amizade, senão quando eles não podem levá-lo a atuar contrariamente ao

interesse geral.

Ademais, cioso de sua honra e zeloso da estima em que o têm os escalões

superiores — que os há relativamente a todas as situações, estando aquele acima

do qual ninguém se encontra, por sua vez, sujeito ao julgamento feito pela

sociedade em conjunto —, leva também em conta a impressão que dele terão seus

sucessores e age de modo a não permitir que mesmo os hipercríticos e até os mal-

intencionados — que, infelizmente, existem — possam, com base, acusá-lo de

algum deslize.

Uma consciência tranqüila é o escudo mais sólido; e o escrúpulo, a sentinela

mais digna de confiança. Quem está sempre alerta nunca é surpreendido.

Valorizando altamente o trabalho de todos os que contribuem para o

crescimento de nosso Estado, estou certo de que contarei com a colaboração desse

órgão, para que a administração a nós confiada continue sempre isenta de qualquer

atitude que venha ofuscar a nossa determinação de intransigente defesa da coisa

pública.
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Com esta consciência de nossas responsabilidades é que seremos dignos de

nossos maiores e poderemos passar aos sucessores, acrescido, o legado que nos

foi entregue pelos que nos antecederam.
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O SR. PEDRO PEDROSSIAN (PPB-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos dias assistimos à queda do Sr.

Henri Philippe Reichstul da presidência da PETROBRAS, a mais importante

companhia estatal brasileira.

Como de hábito, a demissão deu-se em caráter voluntário, e as alegações

para tal atitude foram os costumeiros "motivos de saúde" e "razões pessoais", e

ainda a de que essa saída já vinha sendo planejada há cerca de cinco meses.

À primeira vista, tudo seria extremamente normal, não fosse pelo detalhe de

que o fato se deu logo após a publicação, pela revista semanal Época, de uma

extensa reportagem dando conta de inúmeras irregularidades e acidentes de

responsabilidade da PETROBRAS ocorridos durante a gestão do Sr. Reichstul.

A partir daí, passamos a nos lembrar também da obra aparentemente

humorística do escritor norte-americano Arthur Bloch, sobre a chamada "Lei de

Murphy", aquela que afirma que "se alguma coisa pode dar errado, dará", e seus

inúmeros corolários, dentre os quais o que diz que "em qualquer organização há

sempre alguém que sabe o que está acontecendo; essa pessoa deve ser demitida".

Nesse último caso, se não for possível a demissão, então que se silencie,

despreze, ignore ou ridicularize essa pessoa, desacreditando tudo que ela faz e diz,

para que suas palavras e atos não perturbem o bem-estar propiciado pela inércia e

pelo marasmo dominante no ambiente.

Mas por que será que me lembrei disso justamente agora? Porque foi

justamente assim que aconteceu comigo durante os últimos três anos, quando

denunciei em pronunciamentos, ou solicitei, por meio de diversos requerimentos de
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informações, investigações sobre um sem-número de denúncias que recebi, dando

conta de uma possível rede de irregularidades, de corrupção, de ilicitudes e de

desvios de recursos públicos, no âmbito da PETROBRAS.

Desde 1999, nas inúmeras vezes em que solicitei informações sobre

possíveis desmandos e abusos que estariam sendo cometidos no seio de nossa

maior e mais importante empresa estatal, fui sistematicamente ignorado ou, na

melhor das hipóteses, recebi respostas incompletas e evasivas que, apesar de tudo,

deixavam transparecer que havia de fato a preocupação de ocultar do conhecimento

público algo de realmente sério.

Além disso, fui alvo de uma campanha sorrateira e insidiosa, que buscou

sempre e invariavelmente desqualificar-me, sugerindo que na verdade o que eu

buscava era obter a minha parte nessa possível locupletação geral, ilícita e

vergonhosa que eu denunciava.

Entretanto, ao primeiro sinal, trazido pelas matérias publicadas na imprensa,

de que, parafraseando o teatrólogo inglês Shakespeare, realmente há algo de podre

no reino da PETROBRAS, o que ocorre?

Demite-se o presidente da poderosa estatal petrolífera!

Por que, então, terá sido? Para cuidar de sua saúde pessoal ou para

preservar a saúde da empresa e evitar o alastramento de um escândalo?

Cremos que a matéria publicada pela Época sobre a PETROBRAS não será

com certeza a única; possivelmente, após ela virão outras, cada vez mais revelando

ao público a lama escura, podre, pegajosa e fétida dos desmandos e da corrupção

que não mais será possível conter ou ocultar.
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Nessa hora — quem sabe? —, analisando as reações de todos os grandes

"descobridores da verdade", poderei voltar a esta tribuna para, mais uma vez, tratar

de outra famosa "lei natural", sobre as chamadas idéias ou descobertas

revolucionárias, que provocam três estágios de reação, sendo o primeiro deles

resumido pela frase "é impossível, não tome o meu tempo"; o segundo, "é possível,

mas não vale a pena", e finalmente o terceiro, por ocasião da comprovação da

veracidade da descoberta, saudado pela bombástica afirmação: "eu sempre disse

que era uma importante descoberta!"

É o que tenho a dizer.
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O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reforma política é um projeto de importância

decisiva para o futuro do Brasil. Entretanto, pela sua complexidade, não tem

merecido a prioridade necessária na pauta de discussões do Congresso Nacional

nem o acompanhamento da maioria dos eleitores e dos partidos. Apesar de tudo,

creio que, com maior empenho das Lideranças partidárias, é possível sua aprovação

ainda na atual Legislatura, para vigência o mais brevemente possível.

Diz-se que essa é "a mãe de todas as reformas", por propiciar condições para

melhorar a composição do Poder Legislativo em todos os níveis, fortalecer os

partidos e melhorar a imagem dos políticos.

Depois de muito debate, a proposta foi aprovada no Senado e hoje está em

discussão nesta Casa. O projeto trata com prioridade do aperfeiçoamento das

instituições, do fortalecimento dos partidos — com mudanças na questão da

fidelidade partidária —, de uma distribuição mais justa da representatividade dos

estados no Congresso Nacional e da adoção do voto distrital.

Em relação ao fortalecimento dos partidos, prevê-se maior rigor na fidelidade

partidária para combater a "farra" do troca-troca de legendas, além da limitação do

número de partidos ou de sua representação no Legislativo. Afinal, são 30 partidos

registrados na Justiça Eleitoral, sendo que a maioria não passa de siglas de aluguel

ou está longe de representar o interesse de importantes segmentos da sociedade.

Pelo contrário, servem mais à vaidade de seus dirigentes ou como moeda de troca

em períodos eleitorais.
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O texto aprovado no Senado prevê mais rigor no trato da fidelidade partidária,

o que se torna algo de extrema importância, se levarmos em conta que apenas

nesta Legislatura houve 165 trocas de partidos.

Com novos instrumentos de controle sobre a vida partidária, estaremos

criando as condições necessárias para que os eleitores fiscalizem mais os

representantes eleitos pelo voto popular.

Temos que substituir as legendas de aluguel por partidos programáticos,

ideológicos ou que tenham pelo menos mais identidade com seus seguidores.

Nesse sentido, o primeiro desafio é criar mecanismos que tornem os partidos

mais perenes e menos circunstanciais. Que passem a representar efetivamente

segmentos importantes dos eleitores, e não de restrito grupo de dirigentes.

Essa tarefa torna-se cada vez mais difícil quanto mais permitirmos uma

legislação flexível em relação à fidelidade partidária. Evidentemente, uma legislação

extremamente dura não seria a solução ideal, e não teria o necessário consenso

nesta Casa. Mas algum avanço temos que perseguir no sentido de aumentar a

responsabilidade dos políticos para com os partidos e seu compromisso com os

eleitores e a sociedade de um modo geral.

Quanto à redução do número de partidos, parece claro que o critério a ser

adotado deva ser o de condicionar sua existência à obtenção de determinado

percentual dos eleitores, nacionalmente. Mas, tendo em vista a grande extensão e

heterogeneidade do Brasil, deveria haver algum reconhecimento de partidos que

tenham maior presença em certas regiões.
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Essas discussões devem incluir também a questão da proibição de coligações

em eleições proporcionais, como forma de fortalecer os partidos tradicionais.

Nesse sentido, uma das questões mais polêmicas é a que prevê a instituição

do voto distrital, que visa ampliar os vínculos entre eleitores e seus representantes.

Depois de muita discussão, o texto aprovado no Senado prevê a adoção do voto

distrital misto, em que os candidatos integram uma lista partidária, de âmbito

estadual, e também um confronto distrital.

Uma parte da escolha, portanto, seria feita com critérios de maioria no

conjunto de Municípios que integram seu distrito eleitoral, e outra parte seria

consagrada por critérios partidários.

Como se vê, a reforma eleitoral reúne um conjunto de idéias que podem

mudar para melhor as relações políticas no País e dar maior transparência e

representatividade ao Poder Legislativo. Entretanto, sabemos das dificuldades de se

aprovar nesta Casa mudança tão profunda e de tamanha repercussão na vida dos

partidos e dos políticos. Por isso, defendemos sua aprovação nesta Legislatura para

vigência a partir das eleições de 2006.

Entendo que só assim conseguiremos o necessário consenso para fazer

avançar essa reforma que considero de extrema importância para o fortalecimento

das instituições políticas e para o próprio País.

O Brasil — particularmente esta Casa — precisa ousar mais na tomada de

decisões que estejam relacionadas com a construção do futuro.
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O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o cacau chegou à região sul da Bahia em

meados do século dezoito e trouxe uma prosperidade considerável aos produtores e

Municípios, moldando uma cultura e, em alguma medida, influenciando a obra de

renomados escritores. A história das lutas entre fazendeiros e entre estes e os

exportadores, a conquista de terra, a vida de trabalhadores e jagunços, tudo isto foi

retratado na obra do imortal Jorge Amado, notadamente nos romances “Cacau” e

“Terras do Sem Fim”, de 1933 e 1942, respectivamente.

O Brasil chegou a ser o maior produtor mundial e, no final dos anos 70,

alcançou a expressiva marca de US$1 bilhão em suas exportações.

Conquanto fosse palco de crises passageiras, é sobejamente conhecido o

alto padrão de consumo dos grandes produtores de cacau, a posse de imóveis em

capitais brasileiras, as viagens de luxo, os estudos dos filhos dos cacauicultores

abastados no exterior etc.

A partir do início dos anos 80, quando os preços atingiram o ápice,

equivalente ao patamar de US$4 mil a tonelada, vários países empreenderam

planos de expansão, o que marcaria o final do período de fausto vivido pelas

comunidades da região cacaueira da Bahia.

Antes de abordarmos a problemática específica do cacau, é pertinente

reconhecer que, nos últimos anos, um universo de produtos de nossa pauta de

exportações agrícolas vem atravessando crises mais ou menos persistentes, cujas

causas têm origens diversas. Alguns deparam com as vicissitudes de uma veloz,

unilateral e prematura abertura comercial, a exemplo do algodão, enquanto outros
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enfrentam problemas decorrentes de características intrínsecas de sua demanda,

como parece ser o caso do café, agravados por disposições recentes de acordos

internacionais subscritos pelo Brasil e descumprimento de acertos de retenção de

safras.

Um terceiro tipo, no qual se inclui o cacau, abrange produtos às voltas com

uma multiplicidade de problemas, que vão desde a superoferta, acúmulo de

estoques, emergência de novos países concorrentes até o aparecimento de doenças

que reduzem em grau apreciável o seu potencial produtivo, no contexto do

esvaziamento dos órgãos de pesquisa e extensão rural, que poderiam, a exemplo de

uma CEPLAC fortalecida, promover um adequado equacionamento dessas

questões.

Antes de examinar mais detidamente essa variedade de causas que

concorreram para a crise cacaueira, com repercussões que se estendem para além

dos limites territoriais das áreas produtoras, é preciso reconhecer, a exemplo de

diversos Deputados que trataram do cacau nessa tribuna, que uma sucessão de

equívocos das políticas governamentais permeia a grave situação de todos os

produtos, impondo uma radical revisão do enfoque da ação oficial para o setor

agropecuário. É fundamental ainda antecipar, conforme veremos adiante, que a

crise atual, de proporções graves e crescentes, vem ocasionando empobrecimento,

desemprego, criminalidade, queda de atividade econômica, problemas ambientais,

ociosidade no uso de equipamentos e infra-estrutura e uma inquietante tendência de

desvalorização e desmobilização patrimonial entre os agentes econômicos

envolvidos com a economia cacaueira.
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Sr. Presidente, vejamos os fatos e circunstâncias que ensejaram a eclosão da

crise.

Antes de enumerar os fatores responsáveis pelo declínio da economia do

cacau, quero lembrar uma previsão sombria que o então professor da Faculdade de

Economia da USP, Adriano Romariz, fez em seminário na CEPLAC, em 1984.

Sustentava o Prof. Romariz que a expansão da lavoura de cacau, consubstanciada

em programa de governo desde os fins dos anos 70, não levaria necessariamente

ao acréscimo da receita cambial, abalando seriamente um dos pilares do

PROCACAU — Programa de Expansão da Cacauicultura. Já naquela época ele

previa que o plano de aumentar a área plantada em mais 450 mil hectares, para

triplicar a produção até 1993, se frustraria em função da falta de elasticidade do

mercado, da perecibilidade do produto e do risco envolvido em expandir uma cultura

perene. Mais ainda: a ocorrência de preços altos, tida como passageira, ensejaria

aos países produtores o lançamento de planos de incremento de produção que

acabariam inflando a oferta mundial do produto. Foi justamente essa apurada

percepção que sistematizou os principais fatores desencadeadores da crise atual, e

que naquela ocasião não foi levada na devida conta pelas autoridades

governamentais nem pelos agentes econômicos.

O argumento genérico que estava por trás do raciocínio seguia mais ou

menos esta seqüência: a elevação conjuntural dos preços ocasionaria

passageiramente a elevação das receitas brutas, estimulando novos plantios, os

quais, num momento à frente, proporcionariam aumento da produção e oferta

nacional e mundiais, em ritmo incompatível com a evolução do consumo. A



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

505

conseqüência seria a acumulação excessiva de estoques e a queda dos preços

internacionais, com perda de receitas brutas e líquidas; e, em face da

descapitalização, começaria a se generalizar um comportamento no sentido de

supressão dos tratos culturais, do combate às pragas e da adubação. A queda da

produtividade, da produção e do emprego são as implicações que se antevê no

modelo.

Existiria, Sr. Presidente, aderência dos fatos ao raciocínio formulado acima? A

resposta é afirmativa. A partir de meados dos anos 70, especialmente no biênio

1976/77, constatou-se uma inequívoca subida de cotações do cacau nas bolsas

internacionais em níveis acima de US$4 mil a tonelada. A receita de exportações

experimentou evolução ascendente até atingir um US$1 bilhão em 1979, dos quais a

Bahia, maior produtor nacional, contribuiu com cerca de US$850 milhões. A

CEPLAC capturava, via cota de contribuição, 10% desse montante.

Impulsionados por essa conjuntura de preços, os governos do Brasil e de

outros países promoveram programas de expansão e renovação de plantios de

forma desordenada, não só nas áreas tradicionais, como em novas fronteiras, não

raro de baixa aptidão edafo-climática para a lavoura, com óbvias repercussões para

a competitividade de parte da produção do meu Estado, a Bahia.

Confiando na expectativa de que o Acordo Internacional do Cacau pudesse

exercer o seu poder de regulação e sustentação dos preços mundiais, o Brasil tocou

a expansão de sua área plantada na suposição adicional de que os países

importadores o elegessem como o novo supridor confiável e de que a posição de

liderança favoreceria o seu poder de barganha no mercado dali por diante. Pelas
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mesmas razões, os países africanos, a Malásia e a Indonésia, dois novos

protagonistas do mercado, empreenderam programas de expansão da lavoura.

Convém abrir um parênteses para ressaltar que esse movimento foi calcado

em bases mais sólidas que aqueles observados no final dos anos 40 em diversas

nações. Desta feita, além do estímulo oriundo dos altos preços, estavam disponíveis

novas descobertas tecnológicas pela CEPLAC, novos híbridos mais produtivos, um

aporte generoso em termos de subsídios, política de câmbio adequada e, no caso

brasileiro, fortes incentivos para a ampliação do parque processador de cacau, com

a participação não desprezível de capital estrangeiro, o que permitiu aumentar a

agregação de valor na economia regional.

Pois bem, Sr. Presidente. Todos os países produtores e os novos atores

asiáticos (Indonésia e Malásia) ampliaram desmedidamente suas áreas de cultivo. O

Brasil não fugiu à regra. Com efeito, no período entre 1975 e 1992, enquanto a

produção mundial passou de 1,5 milhão para 2,4 milhões de toneladas, uma

variação, portanto, de 60%, a Costa do Marfim quase quadruplicava o seu parque e

o Brasil agregava mais de 50% ao seu volume produzido e 70% à área implantada,

sendo que 50% correspondiam a cacau híbrido contra apenas 15% antes do

advento do PROCACAU. Atualmente, a Costa do Marfim detém 40% da produção

mundial e o Brasil, 7%.

Em tais circunstâncias, onde se assistia a um ritmo acelerado de expansão

dos plantios em flagrante descompasso com a evolução do consumo, seria mesmo

de se esperar, mais à frente, a emergência de significativos excedentes que
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deveriam engrossar o volume dos estoques mundiais e, conseqüentemente,

depreciar os preços internacionais.

De fato, a observação das estatísticas demonstra de modo inequívoco a

queda persistente das cotações abaixo dos US$2 mil a tonelada a partir do biênio

1986/87, conforme já assinalado, até alcançar o ponto crítico em 1991/92, quando

os preços médios foram cravados na casa dos US$900 por tonelada, cotação

aproximada dos dias atuais.

A repercussão mais imediata no plano gerencial foi a redução ou supressão

dos tratos culturais e fitossanitários, do contingente de empregos — temporários e

permanentes —, com previsíveis quedas adicionais na trajetória descendente da

produtividade dos cacauais. Apenas 5% dos produtores controlavam as doenças em

1989, contra quase 40% em 1981; ou seja, a involução tecnológica foi significativa e

a crise fez a lavoura retroceder quase 40 anos em termos de rendimento físico!

Se não bastassem essas vicissitudes, os cacauais foram atacados pela

terrível doença, a vassoura-de-bruxa, com níveis de infestação que já ultrapassam

70% dos estabelecimentos rurais, ocasionando repiques adicionais na trajetória

declinante da cacauicultura, desemprego e uma desvalorização e desmobilização

patrimonial sem precedentes, com crescentes deslocamentos de produtores de

cacau para outras atividades e para centros urbanos.

A vassoura-de-bruxa adiciona um ingrediente de extrema gravidade à crise

cacaueira, alongando excessivamente a sua duração, não se vislumbrando nenhum

produto agrícola com grau de dificuldades similar até agora.
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Um exemplo do estrago dessa doença se localiza no Equador, país que

deteve a hegemonia mundial no século passado e conheceu um declínio

exponencial em sua participação no início do século XX. O mesmo efeito destrutivo

se manifestou na Venezuela, Trinidad e Suriname.

Os dados de que dispomos, Sr. Presidente, dão conta de que a enfermidade

acarreta perdas de até 40% dos frutos na Amazônia. Em Rondônia e na Bahia,

porém, já se constatou que os prejuízos chegam a 90% na produção e renda dos

produtores, com conseqüências nefastas para a valorização dos estabelecimentos

rurais e para a Mata Atlântica, já que, na tentativa de recompor parte dos

rendimentos, os produtores partem para atividades substitutas ou sacrificam

espécies valiosas de madeira das florestas originais. O índice pluviométrico, a

contigüidade das plantações baianas e o relevo acidentado foram os fatores que

propiciaram maior grau de virulência da infestação na Bahia, impondo perdas de

produção apreciáveis, que passou de algo próximo a 400 mil toneladas no período

1989/90, quando a doença se instalou, para pouco mais de 100 mil toneladas

atualmente, modificando completamente o ranking da cacauicultura mundial.

O Brasil ocupava a segunda posição entre os países produtores em 1989,

com 14% a 15% da produção mundial, contra 32% e 6% atribuídos à Costa da

Marfim e à Indonésia, respectivamente. Já em 1999, último ano das estatísticas

disponíveis da FAO, nosso País detinha apenas 7% do quantitativo mundial, bem

atrás das duas nações mencionadas, as quais compareceram com 40% e 12%.

Além das formidáveis perdas de produção, há que fazer alusão a outros tipos

de repercussões igualmente lamentáveis. Uso da terra, meio ambiente, nível de
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emprego, relações de produção, retração no uso de tecnologia moderna, população

e desmobilização patrimonial são algumas variáveis que experimentaram mudanças

consideráveis em decorrência do avanço da doença. Uma meticulosa investigação

levada a cabo por três anos no sul da Bahia (1992, 1994 e 1995) revelou que os

cacauicultores estão substituindo áreas de cacau e mata por pecuária extensiva,

aumentando as ameaças de destruição da Mata Atlântica. Ademais, tem sido

observada a eleição da banana, da pecuária e do café como alternativas ao cultivo

do cacau, o que implica maiores índices de desmatamento e problemas ambientais.

Dos cerca de 400 mil trabalhadores envolvidos com a lavoura, cerca de 250

mil estão desempregados. Por seu turno, a densidade populacional vem declinando

e a venda de imóveis e propriedades rurais, aumentando com o surgimento da

vassoura-de-bruxa. Com respeito à posse e uso da terra, percebe-se elevado grau

de abandono e redução do uso de insumos — aliás, desde o advento da crise de

preços —, há uma crescente venda de fazendas.

O Município de Camacã, um dos mais atingidos pela vassoura-de-bruxa,

assistiu ao declínio da densidade demográfica — de 73,6 habitantes por km2 em

1985 para 54,1 habitantes por km2 em 1994 —, acarretando movimento migratório

expressivo de trabalhadores em direção às áreas de turismo, o novo vetor de

desenvolvimento da chamada região cacaueira da Bahia. Em termos de emprego,

os anos áureos do cacau (1978 a 1980) acusavam uma relação de 1 trabalhador

para cada 5 hectares. Em 1990, já com a crise de superoferta instaurada e no

segundo ano de incidência da vassoura-de-bruxa, a relação era de 1 trabalhador
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para 8 hectares. Na zona de Camacã essas cifras subiram exponencialmente: 1

para 13, em 1992, e 1 para 25, em 1995.

Paralelamente ao desemprego, observou-se nova modalidade de relação de

trabalho, chamada “trabalho por contrato”, cuja duração, de no máximo 90 dias, tem

por objetivo atender a uma necessidade específica e sazonal. Essas mudanças não

ocorreram uniformemente em toda a região, mas sua incidência foi mais intensa nas

zonas de transição do cacau para a pecuária. No "agrossistema cacau” ainda

predomina muita incerteza quanto ao rumo a ser tomado, ao passo que na

agricultura diversificada a crise cacaueira e a moléstia aqui aludida não eram

considerados fatores relevantes para provocar mudanças.

Em exaustiva e percuciente análise elaborada pela revista “Agroanalysis”, da

FGV, o pesquisador e jornalista Márcio Bueno assinala que o “comércio foi à

falência." Em Camacã, cidade que é o centro de uma região que abrange seis

Municípios produtores, a população caiu de 63 mil para apenas 35 mil habitantes.

Das seis agências bancárias restam hoje apenas três, duas delas de instituições

estatais, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. A metade dos produtores de toda

a região cacaueira perdeu as esperanças; muitos abandonaram as plantações,

muitos faliram, alguns conheceram a miséria. Circular pela região do cacau é ouvir

histórias sobre homens poderosos e riquíssimos que cometeram suicídios, sobre

outros que se tornaram mendigos, e ainda sobre os que viram as filhas se

prostituírem”.

Ante o clima de pessimismo e desânimo desencadeado pela doença,

identificada pela primeira vez na Bahia em Uruçuca, em 1989, o Governo baiano
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buscou elencar alternativas, desenvolver o turismo, atrair empreendimentos têxteis e

de calçados, e implementar um pólo de informática na região. Ou seja, o executivo,

sob a liderança do Governador Antonio Carlos Magalhães, procurava diversificar a

economia regional e levantar recursos para enfrentar a crise da lavoura, dadas as

restrições orçamentárias da União e do Estado.

Ocorre, Sr. Presidente, que essas mesmas restrições, na sábia apreciação do

Senador Paulo Souto, em pronunciamento recente, acabaram se refletindo

fortemente sobre o padrão de atuação do órgão responsável pelo apoio ao cacau, a

CEPLAC, obrigada a assistir praticamente imobilizada aos primeiros anos de ataque

da moléstia sem que pudesse tomar qualquer providência efetiva, o que desorientou

os agricultores e determinou a sua rápida propagação, coincidentemente nas zonas

mais produtivas da área cacaueira da Bahia.

É mister sustentar que a CEPLAC tentou aplicar um pacote baseado em

tratos culturais e controle químico de elevado custo, o qual se revelou

absolutamente ineficaz e agravou o clima de descrença já presentes entre os

produtores, com repercussões negativas junto aos agentes financeiros que

potencialmente poderiam se engajar num programa de recuperação.

A leitura dos boletins da CEPLAC sobre a vassoura-de-bruxa até 1997 deixa

clara a estreiteza de opções de controle da doença. Preconizava-se,

invariavelmente, a adoção de medidas de controle cultural, como a remoção de

material infectado e o rebaixamento e adequação da copa, bem como a aplicação de

fungicidas. Não havia uma só palavra a respeito de melhoramento genético, com

vistas à obtenção de variedades resistentes. No máximo, é possível perceber
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notícias de que as pesquisas nesse campo ainda estavam em andamento e

poderiam disponibilizar resultados animadores adiante. Ressalte-se, ainda, que esse

pacote inicial só era compensador para cacaueiros com patamar de produtividade

superior a 870 quilos, ou o equivalente a 58 arrobas por hectare, o que,

convenhamos, era praticamente impossível atingir no contexto da crise, como vimos

anteriormente.

Por último, antes de abordar as novas possibilidades tecnológicas e o alcance

de um programa de recuperação, cabe sublinhar os efeitos ambientais da política

brasileira para o cacau.

Em excelente estudo sobre o comércio agrícola, o economista Peter May,

professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sustenta que os preços

declinantes do cacau resultaram numa contínua substituição das plantações de

cacau por outras atividades produtivas, especialmente pastagens, retirando a

cobertura da Mata Atlântica original, com óbvias implicações ambientais para aquele

ecossistema.

Por seu turno, muitos produtores venderam e vendem madeiras valiosas de

suas reservas florestais para honrar os compromissos financeiros e creditícios,

incrementando e tornando lugar comum o desmatamento e o comércio ilegal de

madeiras, cenário este também agravado por um aumento nas permissões que

privilegiam a exploração de florestas pelo Governo Federal. Empiricamente, o

renomado professor mostrou que há uma relação inversa entre o declínio dos preços

do cacau e a área florestal desmatada.
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Ou seja, Sr. Presidente, considerada como patrimônio nacional pela

Constituição Federal de 1988, e posteriormente ratificado na Constituição da Bahia

de 1989, a Mata Atlântica só está "protegida" — entre aspas — pela legislação,

estando, de fato, os remanescentes desta floresta restritos a pequenas reservas e

parques, por sua vez sob constante ameaça de extração madeireira.

Esclarecidas, Sr. Presidente, as repercussões do agravamento da crise

cacaueira por conta da incidência da vassoura-de-bruxa no final dos anos 80,

sobreleva enfatizar que o estágio do conhecimento sobre o combate em 1997 era

bastante incipiente e importava em altíssimos custos nesse cenário de preços em

declínio, sem contar que as tecnologias eram parcialmente agressivas ao meio

ambiente.

No entanto, é preciso reconhecer que o Governo do Estado da Bahia já

constituirá um fundo, o FUNDECACAU, que mobilizará recursos para acionar a

CEPLAC e outros órgãos na busca de fontes de resistência.

Para o nosso regozijo, Sr. Presidente, o Secretário da Agricultura da Bahia,

Pedro Barbosa de Deus, deu uma entrevista à revista “Agroanalysis”, edição deste

mês, na qual declara categoricamente, ante a indagação a respeito do término da

etapa mais crítica da crise: “Hoje, nós encontramos solução importantíssima sob o

ponto de vista tecnológico, o que nos deixou bastante entusiasmados. O que parecia

no início apenas indícios de uma solução, já sabemos que representa uma solução

técnica bastante adequada à retomada da produção.”

Mas em que consiste essa notícia alvissareira? A novidade, Sr. Presidente, é

que, afinal, a economia cacaueira já conta, conforme nos informa o pesquisador
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Márcio Bueno, com instrumentos eficazes de combate a esta terrível doença, e o

principal deles é o sistema de clonagem, o qual permite alcançar, após a

estabilização da lavoura, um patamar de 100 arrobas ou 1.500 quilos por hectare,

um ganho espantoso na produtividade, o que permitirá, numa área menor que 300

mil hectares, produzir as mesmas 400 mil toneladas obtidas no final dos anos 80. Só

que este nível era, naquela ocasião, atingido numa área 41% maior, vale dizer, em

660 mil hectares.

Afortunadamente, o Prof. Luis Roberto Pinto, da Universidade Estadual Santa

Cruz, coordenava pesquisas destinadas a selecionar áreas com maior produtividade

e frutos de melhor qualidade, pretendendo, através da clonagem, multiplicar o

número de plantas para substituir as plantações antigas. Ocorre que em 1995 optou-

se pelo uso do mesmo método para a seleção de exemplares resistentes ao fungo

“crinipellis perniciosa”, agente causador da vassoura-de-bruxa, e que,

simultaneamente, exibissem o máximo de produtividade e qualidade dos frutos.

Na prática, Sr. Presidente, a CEPLAC orienta os produtores a procederem,

em seus estabelecimentos, a seleção de indivíduos que apresentam aquelas

características. Identificados, os materiais são enviados à CEPLAC, que faz os

testes e remete os aprovados à Biofábrica de Cacau, para efeito de multiplicação em

grande escala e distribuição aos produtores dentro do Programa de Renovação, de

que falaremos mais adiante. Os resultados são auspiciosos.

Complementarmente, um universo de pesquisadores da CEPLAC,

EMBRAPA, UNICAMP, UFBa, UESC, UCSAL e Universidade Estadual de Feira de

Santana, começou a mapear o genoma da doença, já tendo seqüenciados algo
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como 15% do total. Quando este trabalho estiver concluído, o que se estima para

daqui a dois anos, será viável modificar geneticamente a planta e ou desenvolver um

produto químico que impeça a disseminação do fungo.

Vencida a barreira das descobertas tecnológicas na direção do controle da

doença, Sr. Presidente, surge o passo seguinte, isto é, a necessidade de renovação

dos plantios infectados pelos novos materiais clonados resistentes. Dir-se-ia que

essa seria a fase mais fácil, entretanto, a descapitalização e o endividamento dos

cacauicultores iriam antepor poderosos obstáculos a um programa de renovação,

dimensionado inicialmente para uma área de 300 mil hectares.

Antes de detalhar essa iniciativa, quero desde logo, Sr. Presidente, antecipar

que o Governo da Bahia, sob a liderança do Senador ACM, teve um papel de

destaque ao pressionar e liderar um movimento em prol da reabilitação da economia

do cacau. Mais ainda, desejo realçar que o executivo estadual, inclusive nos

momentos de imobilismo da União, abriu os cofres, seja na equalização de juros e

renúncia fiscal, seja na construção e operação da Biofábrica, que produz o material

botânico resistente, em escala comercial.

Mas vejamos as informações acerca do Plano de Renovação Cacaueira.

Sob a liderança do ex-presidente do Congresso Nacional, Senador Antonio

Carlos Magalhães, depois de anos de letargia e da luta política empreendida pela

bancada baiana, o Governo Federal lançou o Plano de Recuperação, alocando

recursos da ordem de R$340 milhões, tendo a União e o Estado assumido os riscos

das operações. Ocorre que os produtores, imersos numa crise de grandes

proporções, não suportaram, como era previsível, tomar crédito a 6% ao ano mais
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TJLP; era necessário emparelhar esses juros, sem correção de qualquer natureza,

com os encargos mais baixos vigentes no País, ou seja, os 4% anuais do PRONAF,

e flexibilizar a questão das garantias. Afinal, estamos trabalhando com agricultores

economicamente debilitados.

Então, Sr. Presidente, esse esforço inicial foi praticamente inócuo, até mesmo

por força da falta de respaldo tecnológico.

Recentemente, o Presidente da República esteve na Bahia e anunciou o novo

Plano de Recuperação, o qual consistirá no enquadramento das dívidas até 1997 no

PESA, e no estabelecimento de juros fixos, entre 5% e 9%, com a equalização

compartilhada entre os Governos Estadual e Federal, além da criação de um Fundo

de Aval para as operações dos microprodutores junto ao BNB.

Todo esse esforço visa alcançar a meta de recuperação de 300 mil hectares

de cacauais, com a retomada dos empregos e das exportações. O Programa conta

com R$489 milhões.

Outra dificuldade contornada, Sr. Presidente, é a disponibilidade de material

botânico. Duas ações foram desencadeadas para equacionar o problema: a

formação de jardins clonais nos propriedades e a criação de um instrumento de

multiplicação de material aprovado pela CEPLAC — a Biofábrica de Cacau, com

recursos em sua larga maioria do Governo Estadual (algo como R$6 milhões até

hoje), a qual vem disponibilizando material mais adensado nos campos, material

esse que fornecerá frutos maiores, maior número de amêndoas, amêndoas mais

pesadas e menor peso da casca. Nove tipos de clones e treze novos materiais

clonais já estão sendo produzidos, todos com a característica da autofecundação.
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Além do mais, a Biofábrica produz mudas de bananeiras resistentes ao “mal de

sigatoka”, pau-brasil, cedro, mogno, jacarandá, pau d’alho e café conilon.

Finalmente, Sr. Presidente, dada a virtude conservacionista da lavoura do

cacau, tornava-se imperioso um programa de renovação, pela conveniência de

preservar a floresta nativa, a reabsorção da mão-de-obra e o impulso a outros

setores econômicos regionais.

Quero pois cumprimentar os Governos Estadual e Federal pela deflagração

dessa iniciativa, que vai permitir a revitalização da economia que sempre teve como

base produtiva a lavoura do cacau.
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O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando vejo a situação financeira dos pequenos

produtores rurais brasileiros, pergunto-me: como pode o Brasil ser um país

eminentemente agrícola, onde o peso das exportações do setor primário da

economia representa a base das relações comerciais com outros países?

Sim, é verdadeiro paradoxo a questão acima. Ora, se analisarmos a situação

dos agricultores deste País, chegaremos à triste constatação de que essa camada

da população, verdadeira propulsora de nossa economia básica, sofre as mais

diversas injustiças do Estado. E quanto mais se adentra pelo interior de nosso País,

mais profundas elas se tornam. No seio da Amazônia, essas injustiças são latentes.

Não podem mais os nossos pequenos agricultores continuar a receber o

tratamento do descaso e da insensatez, comum ao longo de décadas. A pobreza e a

miséria não podem mais representar o único futuro desses bravos brasileiros.

Melhores condições de crédito tornam-se, pois, necessidade. Com base em

pesquisas realizadas no meu Estado, o Pará, demonstrou-se que a maioria dos

projetos de financiamento são impagáveis. Falta assistência técnica, sincronia entre

a liberação dos recursos e o calendário agrícola, infra-estrutura para escoamento da

produção, sem falar na fragilidade da garantia do preço e na vinculação do crédito a

fornecedores de insumos agrícolas, o que é de pasmar.

Medidas provisórias, decretos e leis, editados aos montes, sem critério,

levaram os pequenos agricultores do Estado do Pará e do Brasil à bancarrota.

Aditivos e um sem-número de renegociações só fizeram os débitos alcançarem
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patamares estratosféricos, pois foram aplicados diferentes encargos sobre o capital:

juros, TR, TJLP, IGP-DI etc.

Com tantos problemas, os pequenos produtores rurais deste País não têm

como honrar os seus compromissos. E essa brava camada da sociedade brasileira

não é dada ao calote, ao “jeitinho”. É povo trabalhador e importante propulsor de

nossa economia, devendo, por isso, receber tratamento diferenciado.

Faço, pois, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, veemente apelo ao

Governo Federal no sentido de que repense o crédito agrícola em nosso País. Da

maneira como vem sendo tratado, o cenário para o Brasil se tornará alarmante,

porque nem mesmo o setor primário de nossa economia sobreviverá, para

desespero daqueles que calculam nossas taxas de crescimento social e econômico.

Junto-me, pois, às entidades brasileiras que reúnem trabalhadores rurais,

para lutar em defesa do crédito rural justo, cumprimentando a COOPERSAME, a

FETAGRI e a AGRISENP, de meu Estado, o Pará, pelas ações em prol da

negociação das dívidas agrícolas, em defesa do pequeno agricultor brasileiro.

Muito obrigado.
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O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Legislatura tem tarefa pendente. De fato,

trabalhamos com afinco em prol da modernização do País e da melhoria das

condições de vida da população. Muito resta ainda por fazer, é bem verdade, e

certamente não nos furtaremos a dar a contribuição que o povo espera de nós para

construir nação mais justa e solidária.

Contudo, se cuidamos de melhorar o Brasil, esquecemo-nos de nosso próprio

quintal. Com efeito, entre todas as reformas empreendidas, estamos a dever uma: a

reforma política. E temos de acabar com esse atraso com a maior brevidade

possível. A opinião pública e os meios de comunicação exigem mudanças na

organização política do País.

De todos os temas que compõem o vasto universo da política, destaca-se o

da fidelidade partidária. A Legislação atual e, mormente, a prática de alguns

políticos, é objeto de indignação e, pior ainda, de zombaria tanto na mídia quanto na

população. É mister empreender reforma imediata no instituto da fidelidade

partidária. Caso perdure a atual situação, todos perderemos com ela, pois prejudica

a classe política como um todo e conspurca a imagem de Poder Legislativo. De fato,

as críticas concentram-se nas mudanças de legenda dos Parlamentares, não dos

membros do Executivo.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a diuturna crítica ao Congresso é

nociva aos próprios interesses dos cidadãos. Temos de esclarecer que a

democracia é conquista árdua da população e, portanto, enfraquecê-la é fazer o jogo

dos mais fortes, dos poderosos que preferem a lei da selva ao Estado Democrático
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de Direito. Sejamos claros: não existe regime melhor do que a democracia,

sobretudo para os mais humildes; e não existe democracia sem separação dos

Poderes e sem Legislativo forte e atuante.

De onde a premente necessidade de iniciar a tão esperada e reclamada

reforma política pelo instituto da fidelidade partidária. Mas não venho a esta tribuna

para atacar a esmo a atual estrutura político-partidária. Conheço a história e sei dos

motivos que nos levaram a ser tão condescendentes com a fidelidade à legenda. A

atual legislação data da redemocratização, e o regime autoritário tinha imposto o

bipartidarismo, a fidelidade e a disciplina de voto. Natural que os Constituintes, ao se

livrarem do entulho autoritário, tenham enterrado a fidelidade partidária.

Transcorrida mais de uma década, é tempo de reflexão. Longe de mim

defender a volta do autoritarismo, a retomada da famigerada disciplina de voto.

Defendo, sim, fidelidade à legenda pela qual nos elegemos e sem a qual não

teríamos sido eleitos, posto que é impossível candidatar-se sem ser membro de

partido político. Aproveito o ensejo para propor reflexão acerca de figura paradoxal

da nossa política: a do eleito sem partido. Claro que o eleitor fica perplexo: como

pode o político ser obrigado a afiliar-se para concorrer e não estar obrigado a

nenhuma filiação, uma vez eleito?

Nessa árdua tarefa da reforma política acredito que devemos instituir a

fidelidade partidária para eliminar de vez a troca de legendas que tanto nos

prejudica. Mas vou além: de nada adianta tratar do sintoma sem atacar a doença. E

a doença é a estrutura partidária nacional. O político não troca de partido ao
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bel-prazer. Troca, na maioria das vezes, por necessidade de sobrevivência, e não se

pode negar a ninguém o direito de sobreviver.

Destarte, o cerne da reforma política é o próprio partido político. No Brasil, os

partidos nunca tiveram a densidade e a solidez das agremiações das grandes

democracias nem sequer a dos conturbados países vizinhos. Foram — e em grande

parte ainda são — feudos de cúpulas partidárias que dominam a estrutura com mão

de ferro. O problema reside nos partidos e não nos políticos. Instituir a fidelidade

sem reformar os partidos é condenar os políticos a serem servos da elite.

Proponho, assim, que se proceda, junto com o fim da facilidade de migração

partidária, à reforma estrutural dos partidos políticos, que deve favorecer legendas

fortes e bem-estruturadas com programas elaborados em conjunto com todos os

filiados e, mais do que tudo, com transparente e dinâmica democracia interna. Sem

partidos fortes desde a base, teremos democracia frágil e incompleta. O Brasil

merece democracia plena. Vamos lutar por ela.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO MOURÃO (PSDB-TO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, têm repercutido positivamente os últimos

pronunciamentos do Presidente Fernando Henrique Cardoso manifestando a

posição brasileira em relação à nova ordem mundial, particularmente em relação ao

protecionismo dos países ricos e à necessidade de adoção de medidas de combate

à pobreza, que penaliza cerca de 20% da humanidade.

De acordo com o Presidente, a revolução científico-tecnológica iniciada na

segunda metade do século XIX e expandida a partir da 2ª Grande Guerra criou as

condições para a satisfação de todas as necessidades materiais da humanidade.

O desenvolvimento da capacidade produtiva deu fim ao império imemorial da

escassez. Foi um avanço sem precedentes na História da Humanidade. Só que todo

esse progresso científico e tecnológico não impediu a coexistência de duas

realidades distintas no mundo: de um lado a abundância, de outro populações

inteiras enfrentando carências de toda ordem, em conseqüência das desigualdades

econômicas e do injusto processo de globalização.

O Presidente da República, falando perante a Assembléia-Geral da

Conferência Parlamentar das Américas (COPA), no Rio de Janeiro, reconheceu, por

todas essas razões, que a pobreza passou a ser uma "imoralidade", e a sua

erradicação "um imperativo ético".

Por isso, o Presidente tem colocado a questão da fome e da miséria como o

principal e mais urgente problema a ser enfrentado. Segundo ele, nenhum problema,

nem mesmo o terrorismo, equipara-se ao desencontro entre o crescimento imenso

das forças produtivas e sua capacidade de acumulação de riqueza e o fato de
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existirem mais de 1,2 bilhão de pessoas vivendo com uma renda que não passa de

1 dólar por dia, e quase 2 bilhões vivendo com apenas 2 dólares por dia.

Fernando Henrique defende uma luta sem trégua ao terrorismo internacional.

Mas admite que esse empenho não pode deixar em segundo plano a luta maior

contra as desigualdades sociais e a pobreza que, convenhamos, também representa

uma ameaça à estabilidade mundial, particularmente aos países desenvolvidos.

A exemplo da revolução científica e tecnológica, a economia não pode ser

usada como instrumento de dominação dos países ricos sobre os pobres ou em vias

de desenvolvimento. Deve ser, principalmente, um veículo de propagação da

abundância, fundamentando as ações políticas que disciplinarão os interesses de

mercado, que se constituem no maior obstáculo à ampliação das oportunidades e à

justa distribuição da riqueza no mundo.

Em nome desses interesses de mercado, do lucro de seus produtores, os

países ricos recorrem a todo tipo de protecionismo para impedir o livre comércio

mundial. Afinal, as barreiras comerciais impostas aos produtos dos países pobres ou

em desenvolvimento limitam o crescimento e condenam os países exportadores à

pobreza.

Como disse o próprio Presidente, "além de ser um crime contra a

humanidade, esse protecionismo é também um erro político, na medida em que

mantém a economia terceiro-mundista em permanente estado de tensão e

vulnerabilidade, pondo em risco até mesmo a estabilidade política desses países".

Ao mesmo tempo em que cobram dos países emergentes reforma do Estado

e duro programa de saneamento das finanças públicas e garantia de estabilidade
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econômica, os países ricos conseguem neutralizar parte significativa desse esforço

ao impor toda sorte de restrição ao livre comércio e ao fortalecimento das economias

nacionais.

Ao lado do terrorismo, esse protecionismo é também uma fonte

realimentadora da instabilidade do sistema financeiro internacional, que permanece

como uma ameaça a todos. Como lembrou oportunamente o Presidente, enquanto

isso as agências de avaliação de desempenho vão atribuindo "notas" ao Brasil e

outros países emergentes, "como se fôssemos alunos de escola". Embora voltadas

para o balizamento dos negócios dos investidores estrangeiros, essas "notas"

acabam influenciando negativamente nossa economia e limitando o nosso

desenvolvimento.

Consciente dessa realidade que perpetua as diferenças entre as nações e

dos desafios que temos que superar, o Presidente tem sido o porta-voz dos países

emergentes na defesa do que ele chama de "globalização solidária", objeto de

pronunciamento anterior que fiz nesta Casa, e reiterando a posição brasileira em

relação à Área de Livre Comércio das Américas: autônoma e de não-subserviência.

E Fernando Henrique tem sido ousado ao afirmar que o Brasil não aceitará

que essa nova área de livre comércio seja uma forma disfarçada de dominação, ao

reiterar que "não existe negociação em que só um lado ganha". Felizmente,

entendemos que a conjuntura internacional após 11 de setembro mostrou que todos

— países pobres e ricos — estamos no mesmo barco. E tudo indica que os

governos dos Estados Unidos e dos países da União Européia se mostram mais

flexíveis e sensíveis à questão da desigualdade no mundo.
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A importante vitória do Brasil na recente Reunião Ministerial da Organização

Mundial do Comércio (OMC), em relação à questão das patentes, e os avanços nas

negociações com os países europeus sobre redução do protecionismo agrícola

renovam nossas esperanças de que teremos um comércio internacional mais justo e

possamos efetivamente caminhar para um mundo menos desigual e mais solidário.

Entendo que as nações desenvolvidas estão ficando, enfim, mais sensíveis.

Temos que reconhecer o trabalho incansável realizado pelo Presidente Fernando

Henrique no sentido de despertar essa sensibilidade nos governantes desses

países, para que não imponham restrições ao livre comércio e ao desenvolvimento

das economias nacionais, possibilitando a efetivação de programas sociais para a

eliminação da pobreza no mundo.

Muito obrigado.
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O SR. YVONILTON GONÇALVES (Bloco/PFL-BA. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta sexta-feira, o Exmo. Sr.

Governador do Estado da Bahia, liderando comitiva na qual se destaca a presença

do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, faz em Vitória da Conquista a entrega à

população do Distrito Integrado de Segurança Pública.

Trata-se de equipamento da mais alta relevância e de conceito extremamente

significativo. O Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista, na

realidade, constitui-se em iniciativa pioneira, que vai representar notável avanço de

qualidade nos padrões de exercício da atividade de segurança.

O distrito vai centralizar as instituições relacionadas à segurança, como a

Polícia Civil, a Polícia Militar, a 4ª Circunscrição Regional de Trânsito e o

Grupamento de Bombeiros. Todos esses órgãos funcionarão de maneira

coordenada, em espaço físico amplo, moderno, dotado de avançados recursos de

informática e com equipamentos adequados ao sucesso de suas ações.

Mais importante do que a questão física e material, no entanto, é a nova

filosofia operacional que se estabelece com esse novo Distrito de Segurança. Por

ocasião da recente greve das polícias no Estado, ficou evidente que a busca de

integração nas atividades dos diferentes organismos de segurança é uma meta

fundamental para aumentar a eficiência e facilitar a operação administrativa de suas

atividades.

Ao mesmo tempo, um aspecto fundamental é privilegiado dentro da nova

modalidade introduzida pelo Distrito de Segurança, o padrão de atendimento de

excelência aos cidadãos e usuários dos serviços relacionados com a segurança
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pública. De fato, os métodos de assistência e de atendimento ao público seguem o

modelo consagrado pelo sistema SAC — Serviço de Atendimento ao Cidadão, uma

inovação do serviço público baiano que vem produzindo excelentes resultados e

servindo de modelo para uma variedade de instituições, inclusive do exterior.

No novo Distrito Integrado de Segurança, os procedimentos de trato com o

público seguirão essa mesma filosofia. O objetivo é assegurar que o cliente dos

serviços oferecidos, isto é, o cidadão, tenha a sua disposição métodos e recursos

ágeis, eficientes e interligados.

É importante mencionar finalmente que as inovações introduzidas por esse

equipamento representam avanço decisivo na modernização tecnológica, permitindo

o acesso a bancos de dados e a troca de informações informatizadas. Com isso,

torna-se muito mais simples e rápido o acesso a elementos que permitam a

condução de procedimentos processuais e o encaminhamento das atividades

jurídicas, legais e policiais.

Por todas essas razões, a comunidade conquistense recebe com satisfação

mais este investimento do Governo do Estado da Bahia, que confere à cidade

merecido papel de pioneira na utilização de equipamentos públicos modernos,

cooperando com o aperfeiçoamento cada vez maior dos serviços postos à

disposição dos cidadãos.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

529

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em minhas intervenções nesta Casa e,

igualmente, nos contatos com os mais diversos segmentos da população, seja em

Jundiaí, seja nas demais cidades da importante região de São Paulo que tenho a

honra de representar, tenho pautado por expressar minha firme convicção nas

possibilidades de futuro bem melhor para o Brasil e para o povo brasileiro.

Aqui mesmo desta tribuna, em várias oportunidades ao longo do presente

mandato, expressei minha confiança na real capacidade da Nação de superar as

dificuldades e as sucessivas crises de natureza internacional, para, efetivamente,

retomar o caminho do crescimento sustentado. E o fiz, Sr. Presidente, baseado

sempre em análise sobre decisões do Governo do Presidente Fernando Henrique

voltadas para a estabilidade da economia, a realização de reformas estruturais e a

construção de novo modelo de gerenciamento do País.

Vejo, com satisfação, Sr. Presidente, que o Brasil deverá encerrar este difícil

ano de 2001 com crescimento do PIB em torno de 2%, afastando o risco de

recessão tantas vezes apregoado por alguns e temido por todos os brasileiros.

Não obstante o agravamento da situação argentina e a confirmação da forte

retração da economia mundial, o Brasil conseguiu vencer as adversidades da

carência de energia, registrando crescimento do PIB, ainda que pequeno, no terceiro

trimestre do ano, o que faz prever que se mantenha o índice acumulado, da ordem

de 2,17%, em relação a idêntico período do ano passado.

Portanto, não fossem a crise internacional e o grave problema da estiagem no

País, com certeza, estaríamos hoje comemorando elevadas taxas de crescimento
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econômico, conforme estimativas que apresentei neste plenário em discurso

pronunciado no mês de março deste ano.

O saldo da balança comercial, no mês passado, chegou a 288 milhões de

dólares, projetando-se entre 1,7 bilhão e 2 bilhões de dólares o acumulado do

corrente ano.

É importante destacar, Sr. Presidente, o incremento das vendas externas

referentes ao segmento do agronegócio, cujo superávit na balança comercial deverá

superar em dois bilhões de dólares a previsão feita no início do ano. A principal

razão dos números altamente positivos está no excepcional resultado das vendas de

açúcar, soja e, principalmente, carnes, totalizando divisas de 1 bilhão de dólares, no

caso da carne bovina; de 1,35 bilhão de dólares, no caso dos frangos; e de 350

milhões de dólares, no caso das exportações de carne suína.

Trata-se de avanço histórico graças à conquista de novos mercados da

Europa, do Oriente Médio e da Rússia, decorrência do maior reconhecimento da

qualidade e do grau de sanidade do produto brasileiro, aliás, resultado de

competência, trabalho e dedicação de empresários do setor e do Ministério da

Agricultura.

A forma mais atuante do Brasil, tendo a participação direta do Presidente

Fernando Henrique em fóruns internacionais, e que produziu, recentemente, vitórias

importantes para o País junto à Organização Mundial do Comércio, reforça a tese de

que estamos construindo bases muito sólidas para superar a questão externa e

alavancar o processo de desenvolvimento acelerado.
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Há, sem dúvida, novo clima de confiança do mundo inteiro na economia

brasileira e em nossa capacidade de continuar realizando as reformas. A aprovação

da lei que flexibiliza a Consolidação das Leis do Trabalho também faz aumentar a

previsão de que, já em 2002, teremos fluxo muito significativo de novos

investimentos produtivos, conseqüentemente, maior geração de empregos.

Há amplo consenso de descolamento da situação brasileira em relação à

crise argentina. A comunidade financeira internacional atribui conceitos muito

diferentes aos dois países, recomendando a realização de investimentos no Brasil,

enquanto a Argentina luta desesperadamente para evitar a impossibilidade de

honrar os seus compromissos mais imediatos.

Por tudo isso, Sr. Presidente, reitero a minha convicção e o meu sentimento

de fundadas esperanças de que, em futuro bastante próximo, viveremos num Brasil

moderno, em pleno processo de desenvolvimento, com melhor distribuição de renda

e com justiça social.

Muito obrigado.
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O SR. FEU ROSA (PSDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, gostaria de solicitar a inserção nos Anais da Câmara dos Deputados do

excelente artigo do Dr. Marcelo Becacici Nunes, Presidente do Sindicato dos

Auditores-Fiscais da Receita Federal no Espírito Santo, publicado hoje no jornal A

Gazeta do Espírito Santo, intitulado “A Saúde Tributada”.

Era o que tinha a registrar.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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ARTIGO REFERIDO PELO DEPUTADO FEU ROSA
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara Municipal de Ibaté, Estado de São

Paulo, está reivindicando junto ao Conselho da Justiça Federal a criação e a

instalação de duas novas Varas da Justiça Federal para o Município de São Carlos.

Quero, nesta oportunidade, externar o meu total apoio e solidariedade a este

pleito de iniciativa do Vereador Maurício Henrique Trinta e que teve a adesão dos

demais Vereadores do Município de Ibaté.

A justificativa para tal reivindicação é bastante convincente e oportuna, como

passarei a expor, para o conhecimento dos Srs. Deputados. Em fins de 1998, foi

instalada a 1ª Vara da Justiça Federal em São Carlos, correspondente a 15ª

Subsecção, atendendo à antiga aspiração da comunidade, que não se conformava

em ter de se dirigir a Ribeirão Preto para o exercício da cidadania em suas questões

com a União.

Atualmente, a 1ª Vara é a única que atende vasta região com população

aproximada de quinhentos mil habitantes, à qual pertence o Município de Ibaté. É

região importante para o País pelo seu acentuado desenvolvimento socioeconômico,

marcada pela presença de várias universidades, por seu pólo de alta tecnologia e

pela existência de empresas de pequeno, médio e grande portes, motivo pelo qual

deve ser celeiro das atenções dos entes federativos da União, em especial do digno

Conselho da Justiça Federal, responsável pela criação e pela instalação das Varas

Federais.

Segundo informações colhidas junto aos funcionários da 1ª Vara da Justiça

Federal, ela se encontra sobrecarregada com cerca de onze mil feitos, muitos dos
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quais envolvendo questões entre segurados e o Instituto Nacional de Seguro Social

— INSS, ressaltando, com isso, o lado social e a urgência na solução dos conflitos.

Apesar da urgência na solução dessas questões, o que se observa é que se

está levando de sessenta a noventa dias somente para se juntar aos autos simples

petição, apesar da boa vontade e do esforço de seus funcionários, trazendo pânico a

todos quantos se servem da Justiça Federal de São Carlos.

A criação de mais duas Varas nesta circunscrição desafogará a única

existente e tornará os serviços mais céleres, podendo dar eficazmente a cada um o

que é seu, ajudando a valorizar o crescimento socioeconômico da região.

Como vêem, Sr. Presidente e nobres Deputados, é procedente a

reivindicação e é mais do que justa e necessária a criação das unidades da Justiça

Federal. Por essa razão, venho hoje a esta tribuna externar o meu apoio e me juntar

a todos aqueles que clamam por Justiça mais célere.

Muito obrigado.
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A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é urgente a necessidade de se regulamentar

profissão de singular importância para o crescimento socioeconômico do Brasil — já

há mais de 260 mil pessoas exercendo a função. Falo dos agentes comunitários de

saúde.

Se a sociedade parar para refletir no que representa a figura do agente

comunitário de saúde, tenho certeza de que a proposta será encampada por todos

os brasileiros, inclusive pelas autoridades, que, em última instância, são quem pode

dar o sinal verde para a regularização do exercício profissional.

A melhoria da qualidade de vida da população e a consolidação dos sistemas

locais de saúde e do Sistema Único de Saúde — SUS passam, necessariamente,

pela participação da comunidade, como co-responsável pela promoção da saúde,

pela diminuição dos indicadores epidemiológicos, pela execução de atividades de

natureza preventiva e curativa.

Desse modo, a compreensão de que o processo saúde/doença resulta da

interação de fatores do cotidiano e a tomada de consciência de que é a família o

locus privilegiado para que se transformem os horizontes das ações de saúde vão

desaguar no inevitável processo de valorização do agente comunitário de saúde.

Entre as atribuições básicas desse profissional, que deve trabalhar com

famílias em uma base geográfica definida, estão o cadastramento das mesmas, o

acompanhamento de pré-natal e do crescimento e do desenvolvimento de crianças

de 0 a 5 anos. Além disso, o agente executa atividades de prevenção de doenças e
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promoção da saúde, mediante visitas domiciliares e ações educativas individuais e

coletivas nas residências e na comunidade.

Também compete a ele efetuar a orientação sobre doenças endêmicas,

preservação do meio ambiente, saúde bucal, planejamento familiar, nutrição,

assistência na área de doenças sexualmente transmissíveis, incluída a AIDS,

promoção da saúde do idoso, apoio a portadores de deficiência psicofísica, entre

outras incumbências.

Diante desse quadro, do relevante papel desempenhado pelos agentes

comunitários de saúde, por que mantê-los à margem, negando-lhes a

regulamentação profissional correspondente? Por que não lhes oferecer as mesmas

garantias de que gozam tantas outras profissões?

O Decreto presidencial de nº 3.189, de 4 de outubro de 1999, fixou diretrizes

para o exercício da atividade — ressalte-se da “atividade” — de agente comunitário

de saúde. Trata-se de um bom sinal, é verdade, mas é preciso mais, pois, como está

escrito no texto do decreto, “as atividades do ACS são consideradas de relevante

interesse público”.

Projetos de lei no sentido de regulamentar o exercício da profissão já estão

sob apreciação na Câmara dos Deputados. O PL nº 86, de 1999, ao qual estão

apensados os de nºs 357, de 1999, e 3.037, de 2000, encontram-se em tramitação

nas Comissões Permanentes desta Casa.

Meu apelo reside, pois, em solicitar aos nobres pares que emprestem o apoio

quando da votação das citadas proposições, dada a inquestionável relevância do

assunto.
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O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal Correio Braziliense denunciou, durante

a semana passada, na matéria “Conversa para boi dormir”, que há “algo de podre no

reino dos genéricos (...) apesar do tratamento privilegiado, os genéricos chegam a

ser 80% em média mais caros que os similares (...) para fixar preços, os fabricantes

de genéricos utilizam como base os mais altos valores cobrados. Adotam como

referência os preços dos remédios de grife, esquecem-se dos similares”.

O fato é que os medicamentos genéricos representam importante

componente de uma política de medicamentos que vise à gradativa transformação

da qualidade da dispensação farmacêutica, a regulação de preços do mercado e a

melhoria do acesso da população aos remédios de que necessita. Vamos abordar

cada item em separado.

Transformação da qualidade da dispensação farmacêutica.

Embora os meios de comunicação tenham dado ênfase em 1998 às

falsificações e às fraudes de produtos farmacêuticos, não se discutiu o crônico

problema dos produtos defeituosos, em conseqüência de inobservância de boas

práticas de fabricação — o programa brasileiro de inspeção das indústrias

farmacêuticas, efetivamente desenvolvido desde 1995, ainda não se firmou.

Ademais, são comercializadas (com a denominação de similar) associações de

medicamentos irracionais e produtos com relação benefício/risco insatisfatória,

ambos os tipos nunca registrados ou retirados do mercado nos países

desenvolvidos com sistema de regulamentação adequado. Com os genéricos, o

Governo vem tentando oferecer medicamentos de qualidade idêntica aos produtos
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de marca (por isso, são feitos os testes de bioequivalência e a custo menor, porque,

nesse caso, os remédios não adotam o nome de fantasia e não precisam investir em

propaganda).

Regulação de preços do mercado.

O faturamento de várias indústrias farmacêuticas tem sido afetado pela

política de genéricos adotada no Brasil (talvez por isso alguns vão à mídia protestar).

Um exemplo mais recente dessa assertiva está na Gazeta Mercantil (12 de

novembro de 2001). Segundo a matéria,

O laboratório suíço Novartis acaba de entrar no

mercado brasileiro de medicamentos genéricos com sete

novos produtos, seis antibióticos e um analgésico. A

empresa, com boa posição na Europa no negócio de

remédios sem marca e patente, espera fazer mais 13

lançamentos nos próximos meses, assim que obtiver a

aprovação da ANVISA para outros medicamentos.

A Novartis, segundo maior laboratório do Brasil, foi

especialmente afetada, em seu faturamento, pela política

dos genéricos. A empresa, com participação de 6,5% no

mercado nacional em 2000 e receita superior a US$ 300

milhões, detém duas das marcas mais vendidas no país

na última década: Cataflam e Voltaren. Desde meados do

ano passado, os dois antiinflamatórios, com patente

expirada, têm perdido participação para concorrentes
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genéricos. A Novartis, agora, pretende estancar essas

perdas entrando no campo do adversário. O laboratório

fez isso em outros países. A Novartis é dona da Geneve,

quinto maior fabricante de genéricos do mundo, e controla

outras cinco empresas de medicamentos sem marca.

O objetivo do laboratório é lançar no Brasil

princípios ativos que não concorram com seus próprios

medicamentos de marca. Seus principais alvos são

produtos de uso crônico, por causa do consumo contínuo

e das boas perspectivas de obtenção de receita.

Pacientes com doenças crônicas comprometem boa parte

de seu orçamento com remédios e, por questões de

preço, estão normalmente mais dispostos a substituir

remédios de marca por genéricos com o mesmo princípio

ativo. A vantagem de preço costuma anular qualquer

relação de fidelidade.

A decisão da Novartis, um laboratório de pesquisa,

indica que o mercado brasileiro de genéricos já não pode

ser ignorado, apesar das reduzidas margens de lucro do

negócio. Outras multinacionais com investimento em

pesquisa, como a Abbott e a Knoll, seguiram trilha

semelhante. A Novartis criou uma divisão específica no

país para cuidar dos medicamentos sem marca e prepara
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sua fábrica de Taboão da Serra (SP) para a produção de

uma parte de sua linha de genéricos a partir de 2002. Por

enquanto, os produtos são importados. Os antibióticos

vêm da Áustria, da fábrica Biochemie, controlada pela

Novartis.

Melhoria do acesso da população.

Sem lugar para dúvidas, a assistência farmacêutica pode ser considerada

como uma das áreas mais críticas da assistência à saúde. Além de comprometer a

imagem dos serviços, a falta de medicamentos no nível ambulatorial do sistema

público de atendimento acaba ocasionando internações desnecessárias, onerando

ainda mais o sistema de saúde.

Após nove meses de congelamento, os remédios de marca subiram entre

2,86% e 3,72% para o consumidor, a partir do dia 9 de novembro. As farmácias só

puderam cobrar o aumento, contudo, a partir do dia 14, quando receberam os

cadernos da ABCFarma. Os índices são mais baixos que os 4%, em média,

concedidos para as indústrias. Mas os fabricantes já pleiteiam nova alta de 7% a

12% para janeiro, quando os preços serão congelados até dezembro.

Além de tentar impedir aumentos abusivos nos preços dos remédios (o último

argumento tem sido a alta do dólar), o Governo está tentando ampliar a produção de

genéricos.

Atualmente, os genéricos representam apenas 3,5% do mercado de remédios

no Brasil. E, pelas previsões da ANVISA, essa participação pode subir para 20% em

2002. Os consumidores já contam com 411 genéricos registrados, que abrangem
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1.321 apresentações. A ANVISA analisa 172 pedidos de laboratórios para

aprovação de genéricos.

É determinante, todavia, que todos aqueles envolvidos com a questão da

melhoria do acesso da nossa população aos medicamentos, com qualidade, não se

deixem envolver com denúncias como a citada no início desse informe (“Conversa

para boi dormir”), as quais procuram desestimular o consumo dos genéricos como

forma de favorecer, talvez, os remédios de marca (mas caros) ou os similares (de

qualidade duvidosa).

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. A continuação de

desigualdades entre diferentes grupos sociais, junto com as indicações de desgaste

proveniente da prolongada crise resultante do ajuste da economia, começa a

interferir na tendência de causas de morte no Brasil, colocando em dúvida as

hipóteses mais otimistas formuladas a partir do conceito de transição

epidemiológica, de que logo esse tipo de problema deixaria de ser objeto prioritário

de atenção.

Tem sido observado, pelo contrário, um aumento importante, aparentemente

paradoxal, na incidência de muitas doenças transmissíveis. Em grande parte, isso

pode ser atribuído ao fato de que, nos países periféricos, a redução da mortalidade

por essas doenças ocorreu em conseqüência de medidas de proteção específicas e

de maior acesso à atenção médica, sem que tenham sido alteradas as condições de

receptividade, ou seja, aquele conjunto de características ambientais, sociais e

comportamentais que permitem a reprodução dos microorganismos e sua

manutenção nas comunidades.
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Mesmo em relação às doenças imunopreveníveis (como a poliomielite), o

controle da transmissão só vem sendo obtido a partir de coberturas vacinais muito

altas, bem maiores do que as atingidas nos países centrais, e que têm que ser

mantidas indefinidamente, porque o potencial de produção de novas infecções não

se modificou.

Sem dúvida, o aumento da cobertura e a acessibilidade aos serviços de

saúde também permitiu melhor conhecimento e registro de casos. Mas pode-se

considerar como certo que houve aumento real na incidência de certas doenças.

Algumas delas passaram até a apresentar comportamentos epidêmicos (como a

cólera e o dengue). São exatamente as que têm a transmissão favorecida pelas

condições ambientais criadas pelos homens, grande mobilidade socioespacial,

elevadas taxas de contato social e diminuição da capacidade de resposta dos

serviços de saúde em relação à aplicação de medidas de controle sobre os

processos coletivos.

Essas altas incidências de doenças transmissíveis e os agravos decorrentes

de acidentes e violências podem ser considerados as características mais

marcantes dos padrões de morbimortalidade de populações como a brasileira.

O discurso neoliberal que se propõe hegemônico explora cada vez mais as

limitações das instituições de saúde atuais na formulação de propostas adequadas à

nova conjuntura, procurando ao mesmo tempo enfraquecer ainda mais o papel do

Estado e atribuir as responsabilidades pelo aparecimento desses problemas aos

indivíduos dos grupos mais atingidos, caracterizando a culpabilização da vítima.
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No Brasil, as limitações em relação à incorporação de novas tecnologias, a

falta de investimentos públicos adequados, a ausência de seguridade social, a

mobilidade devida ao subemprego e às relações de trabalho informais contribuíram

para a amplificação e a difusão de determinadas endemias. Malária, calazar,

dengue, doença meningocócica, hanseníase, hepatites infecciosas, leishmaniose

tegumentar, tuberculose e cólera foram algumas enfermidades que passaram a

aparecer com participação crescente nos padrões epidemiológicos do Brasil.

Muitas delas aumentaram de modo importante a freqüência no País como um

todo.

Número de casos registrados de algumas doenças transmissíveis — Brasil, 1990-2000

Ano Hanse-
níase

Malária Dengue Leish.
Visc

Leish.
teg.

D.
Menig.

Tubercu-
lose

Hep.
B

1990 28.482 560.396 39.322 1.944 24.753 4.958 74.570 -

1991 30.094 541.927 104.398 1.510 28.450 4.672 84.990 -

1992 34.451 572.993 3.756 1.870 24.668 4.878 85.955 -

1993 32.988 483.367 7.388 2.281 27.454 5.910 75.453 1.900

1994 32.785 555.135 56.584 3.426 35.103 6.213 75.759 4.760

1995 35.922 564.570 137.308 3.885 35.748 6.893 91.013 5.761

1996 39.928 444.049 183.741 3.246 30.030 6.953 85.860 8.512

1997 44.939 405.051 256.889 2.570 31.303 6.033 83.309 6.251

1998 42.055 471.892 559.237 2.154 21.801 5.587 82.931 5.379

1999 41.119 632.811 209.294 3.917 32.439 4.643 78.870 6.602

2000 43.175 611.042 238.995 4.492 34.722 4.429 37.957 6.396

Fonte: FUNASA/MS
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Em relação a cada uma das diversas doenças apresentadas no quadro acima

e no anexo, poderemos encontrar os modos como os determinantes locais se

articulam com o processo de desenvolvimento integrado, desigual e dependente

brasileiro, para permitir não apenas o aumento da incidência, mas também da

difusão espacial, e a variedade de situações hoje observadas.

A leishmaniose visceral, que, anteriormente, mostrava nítida distribuição focal

e limitada aos bolsões de pobreza tradicionais do Nordeste, passou a ocorrer em

diferentes regiões, produzindo surtos em áreas urbanas. Através da sua difusão por

garimpeiros, ela chegou até a se tornar um problema importante de saúde nas

populações indígenas de Roraima, onde as condições culturais e a dificuldade de

acesso aos serviços tornam a doença, por eles desconhecida, ainda mais grave.

A urbanização de enfermidades até há pouco tempo consideradas endemias

rurais, como o calazar, a esquistossomose, a leishmaniose tegumentar e mesmo o

retorno da transmissão da febre amarela e da malária, decorre tanto das condições

precárias na periferia das cidades, quanto da sua articulação com áreas rurais e

mesmo fronteiras de expansão.

A malária, que já foi amplamente difundida no território brasileiro, até mesmo

nas grandes cidades do Sudeste, na metade da década de 70 já tinha sua

transmissão praticamente limitada à Amazônia.

Hoje temos casos em todas as Unidades da Federação. O número absoluto

de casos no Brasil, que, em 1980, era de 169 mil 871, passou para 611 mil e 42 em

2000. Estima-se que 60% dos casos tenham origem nos projetos de assentamentos.

A malária é uma doença potencialmente grave, que pode ser fatal, causada por
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parasitas (protozoários do gênero Plasmodium ), que são transmitidas de uma

pessoa para outra pela picada de mosquitos (Anopheles).

A leishmaniose tegumentar foi outra endemia que também aumentou muito.

Entretanto, o que mais a caracterizou no período recente foi sua adaptação a

diferentes situações: desde a fronteira de expansão, até áreas agrícolas tradicionais

e mesmo periferias urbanas. Isso resultou tanto em um aumento notável no número

de casos registrados, que passou de 4 mil 560 em 1980 para 34 mil 722 em 2000,

como, principalmente, na difusão da doença e na sua manifestação por diferentes

padrões epidemiológicos em lugares distintos.

No Brasil, foram identificados vários agentes etiológicos da leishmaniose

tegumentar, e também diversas espécies de flebotomíneos passaram a ser

responsabilizadas como seus vetores em diferentes ciclos estudados, desde as só

encontradas nos focos naturais das florestas tropicais, até as que estão atualmente

bem adaptadas às condições de transmissão nos peridomicílios.

Entre as doenças transmitidas por vetores, o dengue é a que hoje tem maior

potencial de crescimento, na medida em que a reprodução é assegurada pela

manutenção de criadouros nas cidades, na proximidade das casas, sendo muito

favorecida pelo acúmulo de lixo.

O mosquito responsável pela transmissão já fora eliminado anteriormente, em

todo o território brasileiro, mas hoje isso parece praticamente impossível de ser

conseguido novamente. A rede urbana interligada permite que surtos ocorram em

cadeia, tornando obrigatória uma vigilância constante. A possibilidade de epidemias

na forma hemorrágica aumenta a necessidade de atenção a essa endemia urbana.
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A doença meningocócica, que vem produzindo epidemias urbanas desde a

década de 70, é um bom exemplo de como essas doenças combinam ansiedade e

mesmo pânico no nível individual com a falta de propostas de medidas efetivas no

nível coletivo. Hoje, em algumas cidades, os coeficientes já são tão elevados quanto

foram na metade da década de 70. E, ainda mais, parecem estar estabilizando-se

em níveis altos.

A doença meningocócica é uma enfermidade grave tanto em sua forma de

meningite, como na septicêmica, que, freqüentemente, causa a morte de forma

fulminante.

Mesmo em relação à hanseníase, que está tendo sua magnitude reduzida em

quase todos os países, no Brasil os indicadores mostram aumento importante nos

coeficientes de detecção de casos, em parte devido à descentralização do

diagnóstico, que agora já é feito na rede de serviços básicos.

O aumento das taxas de contato social, decorrente da desterritorialização, e

as mudanças de comportamento parecem ser importantes. Mas a persistência de

fontes de infecção, mesmo existindo agora tratamento eficaz e relativamente rápido,

também está contribuindo para o aumento de casos confirmados, que, em 1980,

eram de 14 mil 515 e passaram, em 2000, para 43 mil 175.

Muitos outros exemplos de outras situações e outras endemias poderiam ser

apresentados, para continuar documentando como as mudanças nos processos de

produção e na organização social do espaço produziram as condições capazes de

garantir o aumento da transmissão das doenças transmissíveis. E como, ao mesmo

tempo, a ausência de avanços importantes nas reformas das instituições de saúde,
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que levassem a modificações do modelo assistencial, e a insuficiência de recursos

disponíveis para a saúde têm resultado em efetividade cada vez menor das ações

de controle.

Nas conjunturas capitalistas anteriores, quando o problema das doenças

transmissíveis atingiu níveis críticos, novos e mais eficientes modelos de

organização institucional foram propostos, novas formas de intervenção foram

encontradas a partir de iniciativas do Estado, muitas vezes por meio de cooperação

internacional.

Agora, é como se, com a consolidação do desenvolvimento desigual e com a

delimitação das endemias nas periferias, esse controle tivesse deixado de ser uma

questão estratégica e, daqui em diante, as instituições do Estado só respondessem

às pressões de setores organizados da sociedade ou às demandas mediadas pelos

meios de comunicação (como a AIDS).

Se é assim, as perspectivas não podem deixar de ser sombrias.

Muito obrigado.

ANEXO AO DISCURSO DO ORADOR
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ANEXO REFERIDO PELO DEPUTADO IVAN PAIXÃO
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O SR. TELMO KIRST (PPB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo transcrever nos Anais desta Casa artigo

publicado no jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, de autoria do jurista, ex-

Ministro do Supremo Tribunal Federal e que também honrou o Congresso Nacional

com a sua presença lúcida e brilhante, Dr. Paulo Brossard, que aborda com clareza

o tema da invasão de terras naquele Estado pelo MST, sob o olhar complacente do

Governo do PT.

Escreve o Dr. Paulo Brossard:

O Dr. João Salvador Souza Jardim é agricultor no

Alegrete. Secretário da Agricultura, mostrou-se

equilibrado e competente. Conheço-o há muito, foi meu

aluno na Faculdade Católica de Direito. Trabalha em

campos adquiridos por seus pais faz meio século. Pois

outro dia, exatamente na época do plantio, teve sua

estância invadida com requintes de violência pelos

denominados “sem-terra”, conforme plano anunciado

pelos meios de comunicação. A imprensa chegou a

estampar o mapa do Rio Grande com a indicação dos

lugares onde ocorreriam invasões “para forçar o Governo

a atender suas reivindicações”.

Desnecessário dizer que no dia seguinte, 16 de

outubro, invasões foram consumadas diante da absoluta

complacência de autoridades federais e estaduais. Da
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vítima do esbulho, João Jardim, recebi relato simples e

objetivo, que passo a reproduzir:

 “Além de invadida, foi ocupada em todas as suas

instalações, compreendendo 11 invernadas e sete

potreiros, quatro poços artesianos com moinhos de vento,

uma sede com dois galpões de alvenaria para depósitos

de três secadores, peneiras de seleção e limpeza de

cereais, oficina mecânica, almoxarifado, ferramentaria,

escritório, balança para 60 toneladas, bateria de silos com

aeração para 40 mil sacos, 10 casas de moradia de

alvenaria, um alojamento para solteiros com água

encanada e luz, arvoredo, mangueiras, bretes e uma

escola primária. Uma subsede para trabalho e moradia

dos campeiros, quatro casas de alvenaria, banheiro para

gado, posto, um posto para trabalho de inseminação de

bovinos e ovinos, além de moradia de duas famílias em

casa de alvenaria. Sobre essa empresa rural existe uma

rede de alta e baixa tensão, três levantes eletrificados de

água, uma barragem para irrigar 350 hectares, 13 capões

de eucalipto, uma série de canais e drenos para irrigação,

ruas transitáveis em toda época do ano. A empresa

produz 500 hectares de arroz por ano, além de sorgo e

azevém, pastejando nela 1,4 mil bovinos, 2,5 mil ovinos,
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40 cavalares. Mantém um plantel de Aberdeen Angus e

de Ovinos Corriedale há cerca de 50 anos. Na

propriedade operam duas retroescavadeiras, 12 tratores,

4 colheitadeiras de grande porte, 2 caminhões caçamba,

grades, arados, semeadeiras, adubadeiras e todo o

material de apoio necessário a uma granja organizada.

Foram furtados, além de outros ainda não apurados, 25

bovinos e 27 ovinos, cujos couros e peles jogados no

banheiro carrapaticida, deterioraram o remédio,

ferramentas e peças do almoxarifado, 3.9 mil litros de óleo

diesel, utensílios e roupas da residência dos funcionários,

que foi arrombada, armas de uso pessoal de funcionários

e administração, rádios de comunicação e telefones

celulares, semente de arroz, arreamentos de montaria,

danificados 250 metros de aramados.

O plantio já atrasado pelo excesso de chuvas foi

retardado em seis dias, até que a Justiça o reintegrou na

posse de seus bens. Por requinte de malvadeza,

colocaram terra no tanque de tratores e destruíram o

painel de um deles, dos maiores.

Este o relato de um homem sério e trabalhador,

conhecido em todo o Estado, inclusive por sua atuação

como Secretário de Estado.
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O fato, em sua simplicidade e em sua incivilidade

agressiva, daria margem a mil e uma apreciações.

Limitar-me-ei a uma ou duas. As invasões ocorridas em

outubro foram anunciadas e concretizadas nas regiões

indicadas e não houve uma autoridade que tomasse as

providências mais elementares para coibir a violência,

que, no caso, é definida como crime, o crime de esbulho

possessório, seguido de crime de roubo e de dano. A

complacência tomou as cores da conivência. Ora, cada

violência que se não enfrenta, cada delito que se tolera é

uma semente que se deixa germinar para males maiores.

Ainda bem que, no caso, a Justiça não falhou, mas

como é obvio sua ação se fez sentir após o mal

consumado. Foi reparadora, dado que tenha o esbulho se

concretizado de inopino, por mais de 300 indivíduos, só

poderia ser ordenada a reintegração da posse perdida.

Mas convém se salientar que o motivo alegado

para as invasões é que estas se destinariam a pressionar

o Governo Federal a atender as reivindicações dos

esbulhadores. Bonita teoria para justificar a violência e o

crime pressionar o Governo à custa do alheio,

sacrificando o trabalho, o patrimônio, a segurança, o

direito de particulares que trabalham e produzem,



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

554

correndo todos os riscos, contribuindo para o bem-estar

da sociedade, seja gerando alimentos preciosos, seja

pagando os tributos necessários, e que nada têm a ver

com promessas alheias. O pretexto é calvo. Só um cego

não vê o que vem sendo feito: a implantação de um

sistema que visa destruir sistematicamente os valores

jurídicos e políticos fundamentais da democracia, o

respeito à lei, a segurança da ordem, a confiança na

Justiça; sistema que vem sendo aplicado paulatina, mas

progressivamente por um movimento paramilitar de

eficiência incontestável — insisto em proclamar — que

enfrenta sobranceiramente a autoridade da lei e a

organização do Estado. É a pura e dura realidade. Hoje,

quem tem segurança para investir em atividade rural?”

Era o que tinha a dizer.
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O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfação que venho hoje a

esta tribuna registrar o empenho do Sr. Ministro da Saúde, José Serra, na liberação

dos recursos apresentados pelos Parlamentares por meio das emendas individuais

ao Orçamento Geral da União.

Numa demonstração que transcende o crivo eminentemente político que

costumeiramente norteia as ações do Governo para liberar as emendas individuais

dos Parlamentares, o Ministro Serra revela estar imbuído do mais alto espírito

público: o de realizar gestão profícua e exemplar à frente do Ministério da Saúde.

É com grande prazer que destaco a importância da liberação dos recursos

que, certamente, vão socorrer, neste final de ano, muitos Municípios e hospitais que

realizam procedimentos pelo Sistema Único de Saúde.

Estive presente, no início da tarde de hoje, à cerimônia de assinatura dos

convênios para o repasse dos recursos pelo Ministério da Saúde e pude comprovar

a sua importância.

Sr. Presidente, são recursos que podem salvar vidas; são recursos que

podem ampliar o atendimento médico das populações mais carentes do nosso País;

são recursos que podem consolidar a aquisição de equipamentos hospitalares para

as comunidades mais longínquas da Nação, sem qualquer discriminação.

É de louvar a atitude correta do Ministro José Serra na condução do Ministério

da Saúde, sobretudo a forma como tem procedido na liberação dos recursos

orçamentários, colocando o interesse público em primeiro plano e deixando de lado

o interesse político.
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São ações como essa que farão do Brasil um país mais solidário e igualitário,

em que o cidadão é efetivamente respeitado pelo Estado, que tem de gerir a

contento não só a saúde, mas também a educação, a habitação, o transporte e a

segurança pública.

Sr. Presidente, agradeço, de público, ao Ministro José Serra pela liberação

dos recursos por mim reivindicados por meio de emenda ao Orçamento Geral da

União, especialmente para os Municípios de Gavião Peixoto e Araras, nesta

semana, e pela garantia de que outras liberações vão ocorrer ainda na próxima

semana.

Muito obrigado
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O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois de seis anos à frente da Paróquia

Nossa Senhora da Conceição, em Campinas, o mais populoso bairro de Goiânia, o

Pe. Maurício Brandolize, de 52 anos, deixa a relevante função para exercer novo

ministério em sua congregação religiosa. Foi substituído pelo Pe. Jesus Flores,

indicado pelo Governo Provincial dos Redentoristas em Goiás, em novembro

passado, e que terá ainda a incumbência de coordenar a atividade pastoral do

Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Registro o fato porque, pertencendo à Congregação do Santuário Redentor,

fundado por Santo Afonso de Ligório, o Pe. Maurício Brandolize prestou bons e

assinalados serviços à comunidade no campo social. Além de difundir a palavra

evangélica e de ser o principal responsável por algumas das realizações que tinham

o sentido de expandir, cada vez mais, sua missão apostólica, notadamente na

periferia, é ele o protetor das classes desfavorecidas, pois presta invulgar

assistência aos pobres da paróquia e às famílias necessitadas.

Apesar de se afastar do encargo paroquial, o Pe. Maurício Brandolize

continua a exercer o seu ministério religioso e redentorista de formação, fiel e

obediente às instruções recebidas de seus superiores hierárquicos. É sacerdote de

notável cultura filosófica e bastante versado em Teologia, destacando-se também no

estudo do ensino bíblico e na prédica do Evangelho. Também é homem de integral

devoção ao seu apostolado cristão, padre de vocação e discípulo fervoroso do santo

fundador de sua congregação religiosa.
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Honra-me dizer ainda que o Pe. Maurício Brandolize é cumpridor do ensino

recomendado pela doutrina social da Igreja e, portanto, anunciador da Boa Nova,

firmando nas lições emanadas de Roma, vindas da Cátedra de Pedro e expostas ao

mundo pela figura do Papa João Paulo II. É fundamentado na conjuntura doutrinária

da Igreja, especialmente voltada para a humanização, a moralização e o respeito

aos valores ético-morais — valores eternos — que esse sacerdote redentorista

afirma a sua profissão de fé na vocação de bem servir ao Senhor e de contribuir

para o aumento do nosso rebanho católico.

O Governo Provincial Redentorista de Goiás decidiu também designar o Pe.

Éverson de Faria Melo para exercer, a partir de agora, o cargo de Titular da

Paróquia do Divino Pai Eterno, em Trindade, sede da tradicional romaria que se

realiza anualmente no primeiro domingo do mês de julho. Goiano de nascimento e

servindo na Paróquia de Campinas desde 1994, o religioso já residiu em Roma e

tem no seu currículo soma considerável de serviços realizados em sua atividade

pastoral. É orador sacro muito admirado e respeitado pelos seus confrades, possui

apreciável cultura teológica e filosófica, é homem de palavra e de ação, por isso, a

sua designação para a Paróquia de Trindade foi recebida com júbilo pelos

paroquianos locais.

Registro, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, a presença do Pe. Maurício

Brandolize em Campinas, bairro de Goiânia onde nasci, fui educado e me fiz homem

para dar continuidade aos serviços prestados pela minha família à cidade-mãe da

nova Capital de Goiás. O sacerdote é modelo de vida cristã, é apóstolo do “bom

combate”, tem a fé de São Paulo, a vocação para cumprir a razão maior do seu
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ministério, que é a de evangelizar, de divulgar o Evangelho, de anunciar a Boa Nova

e de ser, sobretudo e principalmente, brasileiro a serviço da Pátria de Deus e dos

homens que a ele são tementes.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para abordar outro tema. Faleceu

em Goiânia, há poucos dias, médico integralmente dedicado ao atendimento da

população periférica e que prestou muitos serviços também à comunidade de asilos

e de albergues destinados aos idosos. Chamava-se Benigno Fogaça. Nascido na

cidade de Goiás, pertencia a tradicional família vilaboense e se caracterizou no

exercício de sua profissão como facultativo de extrema humanidade na tarefa diária

de assistir e confortar os enfermos entregues aos seus cuidados.

Diplomado em Medicina ainda jovem, logo se devotou por inteiro à profissão,

escolhendo localidades do interior goiano para dar inicio à sua atividade. Em São

Luiz dos Montes Belos e em Aurilândia, cidades onde residiu por algum tempo, foi

intensa a sua luta contra as doenças que consumiam as energias do povo, muitas

delas provocadas pela miséria e pela fome, pelos baixos salários e pela

desassistência completa dos Poderes Públicos ao setor da saúde. Fez inúmeras

campanhas de vacinação contra febre amarela, tuberculose, rubéola e moléstias

que, de preferência, atacavam a população infantil, levando ao crescimento dos

índice de mortalidade e morbidade.

Vindo para Goiânia, em minha cidade natal passou a servir no Centro de

Saúde Modelo e, nos fins de semana, atendia em Alexânia, nas proximidades de

Brasília, onde prestou assinalados e bons serviços à respectiva população. Era

médico infatigável, incansável, fiel discípulo de Hipócrates, bastante afeiçoado à
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antiga escola dos médicos da família, dia e noite na cabeceira do enfermo,

acompanhando-lhe em tudo o evoluir da doença. Por isso mesmo, foi benquisto e,

mesmo septuagenário, ainda atendia em sua modesta residência no bairro de

Campinas, pois não mais podia se locomover como nos tempos da maturidade.

Amigo da minha família, o Dr. Benigno Fogaça visitava quase diariamente os

meus pais quando tínhamos residência e domicilio à Rua Couto de Magalhães, no

Bairro de Campinas, cidade que deu origem à Capital do Estado, hoje o seu núcleo

de maior população. Era ele bastante popular, sobretudo entre aqueles

desfavorecidos e desafortunados que necessitavam de sua assistência médica e

não podiam lhe pagar os respectivos honorários por não possuírem recursos

financeiros suficientes para o seu sustento.

Quero acentuar também que o Dr. Benigno Fogaça foi, durante muito anos,

médico plantonista do Hospital de Base de Brasília. Clínico Geral, tinha o dom da

simpatia e da fina educação, logo se identificando com os seus doentes e com eles

estabelecendo relação de profundo respeito e de absoluta confiança. Seu

falecimento consternou a população de minha cidade, principalmente os

pertencentes à classe mais baixa, sempre desprotegida e mais carente de

assistência médica satisfatória para acudir as suas necessidade básicas de saúde.

Lamento, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o falecimento desse

humanitário médico que se chamou Dr. Benigno Fogaça, cidadão que não

desmereceu a sua condição de goiano nem deixou de honrar, em instante algum, a

sua classe. Simples, humilde, discreto e de excepcional bondade, nasceu para servir
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a sua comunidade e muito bem soube cumprir a sua missão de médico. Manifesto o

meu pesar à família enlutada e à classe médica de meu Estado.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. LUISINHO (PPB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, a destinação do lixo nuclear continua preocupando os meios

ambientalistas do País, com reflexos na ação das autoridades governamentais. A

cada dia surgem novas alternativas, mas nenhuma delas apresenta solução

definitiva, o que significa que o problema ainda vai perdurar por longos anos.

Quando o Brasil, deixando de lado um potencial hídrico superior a 200

milhões de quilowatts, optou pela exploração da energia nuclear, longe estava de

imaginar que os resíduos desse processo iriam trazer tanta dor de cabeça para o

setor, que ainda não sabe o que fazer com a tonelagem estocada.

No início, o Ministério das Minas e Energia andou pensando em depositá-lo

no Rasgo da Catarina, interior da Bahia, idéia que não prosperou, ante a resistência

dos ambientalistas.

Depois, já no Governo Collor, o assunto voltou a preocupar, tendo o

Presidente ido pessoalmente ao Xingu lacrar as perfurações iniciadas para receber o

rejeito atômico, que ameaçava o lençol freático e os mananciais da região.

Agora, Sr. Presidente, fico sabendo, pelo Jornal do Brasil, edição de 8 do

corrente, que o Rio terá novo depósito de lixo nuclear, com todos os riscos

decorrentes de sua presença nos centros populacionais.

O fato não deixa de ser preocupante, principalmente quando sabemos que

todos os planos de evacuação simulada da população de Angra dos Reis, na

eventualidade de um acidente nuclear, deixaram muito a desejar, ora espalhando

confusão, ora criando nos moradores uma sensação de que a situação era real.
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O próprio Prof. Luiz Pinguelli Rosa, do Programa de Planejamento Energético

da COPPE, alertou para o perigo da instalação de depósitos em universidades,

mesmo que temporariamente. Mas o assunto não termina aí. O problema maior

reside na destinação a ser dada aos resíduos das usinas de Angra I e Angra II,

porque provêm de reatores grandes e apresentam um nível de radiação ainda maior.

Sr. Presidente, energia nuclear é coisa séria e não pode ficar sendo

manipulada aleatoriamente. Até parece que as nossas autoridades se esqueceram

do que ocorreu em outubro de 1987, em Goiânia, quando uma cápsula contendo

Césio 137 contaminou 67 pessoas e espalhou o pânico por todo o País. As

conseqüências, como não poderia deixar de ser, foram simplesmente desastrosas,

já que o césio liberado em Goiânia chegou, por via terrestre, a mais de 2 mil

quilômetros de distância. Portanto, entendo que o assunto precisa ser melhor

estudado para que não venhamos a ter problemas futuros.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 12 de dezembro de 2001, faz 87 dias

que os professores e servidores das instituições de ensino superior do Paraná estão

em greve.

A intolerância e a desfaçatez do Governo Jaime Lerner com relação ao

assunto são algo inominável. E, como Deputado de oposição ao Governo de S.Exa.,

sinceramente eu não esperava outra coisa.

A bancada dos Deputados do Paraná recebeu, hoje, em Brasília, o comando

da greve, e, entre tantas alternativas, ficou ajustado que faremos uma interlocução

com ao Governo, na direção de fazê-lo entender que sua intransigência está

prejudicando não apenas a comunidade acadêmica, como também a população do

Estado.

Não quero ser pessimista, quero que a greve termine e aposto nisso. Mas o

histórico do atual Governo não o credencia a ser merecedor de nossa confiança.

Os servidores, que têm direito a 50,03% de reposição, afastando quaisquer

acusações de radicalidade, estão aceitando a proposta do Governo feita pelo

Secretário Estadual de Educação, de 15%, que implicará aumento de 45 milhões na

folha de pagamento. É pouco, pouco mesmo, pois o aumento teria que ser de, no

mínimo, 90 milhões de reais.

Ocorre, Sr. Presidente, que o Governador manda seu Secretário de Educação

conversar com o comando de greve, mas não o autoriza a formalizar nada. Aliás,

não autoriza sequer a anunciar, deixando incontestável sensação de que não
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cumprirá o acordo. É algo surreal. Ou alguém já ouviu falar em proposta que não

pode sequer ser divulgada?

A greve tem que acabar até o Natal, e para isso basta que o Governo

formalize e divulgue sua proposta, que já foi feita, repito, aos representantes do

movimento grevista. Se não acabar antes do Natal, a greve poderá ir para 120, 150,

200 dias, sei lá por quanto tempo. E tem mais uma: com o apoio maciço da

população paranaense.

Um dado curioso do prejuízo que o Paraná terá é o possível cancelamento do

vestibular da UEL — Universidade Estadual de Londrina, previsto para a primeira

semana de janeiro. Se for cancelado, calcula-se uma frustração de aporte de

recursos na bolsa econômica da cidade em torno de 10 milhões de reais.

O Governo do Estado proclama que tem investido muitos recursos no ensino

superior no Paraná. De fato, em 1994, o percentual foi de 6,91% do ICM arrecadado

no Estado e aumentou até 1997, quando chegou a 12,88%. Todavia, de lá para cá, o

percentual decresceu assustadoramente, chegando, em 2001, a 6,83%, já menor

que o proclamado índice de 1994. Fica mais grave essa depauperação quando

observamos que, de 1994 para 2001, foram criados noventa novos cursos. Hoje

temos 245 cursos de graduação e pós-graduação. O número de alunos cresceu

31,59%, e o ICM caiu. De 1994 a 2001, a evolução no quadro de doutores

aumentou. Logo, os índices anunciados pelo Governo não passam de falácia, de

conversa fiada, para justificar o injustificável, sem contar ainda com a total ausência

de recursos na área de investimentos em todos esses anos.
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Sr. Presidente, sou de Cascavel, onde é sediada a UNIOESTE, uma das mais

conceituadas do País, mas em processo declinante, por conta da irresponsabilidade

desse Governador, que não tem compromisso com a educação. Nós estamos

lutando aqui por obtenção de recursos federais para sua expansão, já que o

Governo do Paraná, como disse, não investe nada em ampliação e modernização.

Sem prejuízo de ficarmos cobrando sistematicamente recursos para investimentos, e

não só do Tesouro estadual, mas cobrando dele vergonha na cara para atender às

exigências, que é sua anuência junto a instituições financeiras, para captação dos

recursos que o MEC, em parceria com o BIRD, através do BNDES, colocou no

programa de revitalização das universidades brasileiras. Mas nem sequer crédito o

Governo Estadual tem para anuir esse empréstimo, que não seria pago, pasmem

Srs. Deputados, por ele. Seriam pagos pelas próprias instituições, que colocaram

seus patrimônios sob hipoteca para garantir os empréstimos.

Mas se não injeta recursos para investimentos, esperava-se ao menos que

ele respondesse pelo básico, pelo mínimo, que é o custeio e a manutenção das

instituições. Mas nem isso. Um absurdo! Uma vergonha!

Finalizo, Sr. Presidente, ressaltando minha total solidariedade ao movimento

grevista, registrando aqui da tribuna que a população do Paraná está igualmente

solidária aos professores e servidores. E apelo ao Governo do Estado para que, na

próxima reunião de segunda-feira, reflita sobre a necessidade de uma solução.

Não falo em nome do comando da greve, mas estou cônscio da boa vontade

dos grevistas. O movimento aceita a proposta apresentada pelo Governo, mas não

pode ficar intramuros, não pode ficar no cochicho. Ele tem que divulgá-la e, mais
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que isso, tem que formalizá-la. Só basta isso para terminar a greve. Se o Secretário

Ramiro disse isso, que assuma, que não rasgue a palavra e não fuja da raia.

O Governo do Paraná tem uma grande oportunidade para terminar a greve.

Se ela não terminar na próxima reunião de segunda-feira, quaisquer conseqüências

que advenham em função de sua continuidade serão da total responsabilidade do

Sr. Governador do Paraná, Jaime Lerner.

Era o que tinha a dizer.
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A SRA. PRESIDENTA (Miriam Reid) - Vai-se passar ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Haroldo Bezerra, do PSDB do Pará. S.Exa. dispõe

de 25 minutos para proferir seu pronunciamento.
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O SR. HAROLDO BEZERRA (PSDB-PA. Sem revisão do orador.) - Sra.

Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, retorno à tribuna para comentar questão

relacionada com a educação em nosso País, principalmente as diferenças, quando

se trata do ensino superior.

Os problemas da educação em nosso País se multiplicam num quadro geral

de emergência que decorrem de vários fatores que vão desde a questão salarial, a

falta de infra-estrutura em determinadas universidades, até os problemas

relacionados com as desigualdades da distribuição de renda à dependência

tecnológica.

A desigualdade na distribuição da renda e a conseqüente marginalização

cultural, educacional, econômica e social dos estratos mais baixos da nossa

população configuram o pano de fundo dos grandes problemas e desafios do ensino

superior no Brasil.

O primeiro passo para o enfrentamento desse problema estrutural é o

Governo reconhecer o atual estado de coisas, passo imprescindível para a tomada

de decisões voltadas ao objetivo de superá-lo.

Para tanto, as universidades brasileiras têm papel fundamental no processo

de inclusão de maior parte da população pobre do País no sistema de ensino

superior, ou seja, a real universalização da educação de 3º grau. Claro está que

essa recomendação vale tanto para os estratos da população mais desassistida

quanto para as regiões menos aquinhoadas — porque nelas reside grande

contingente populacional carente — de equipamentos educacionais, inclusive, é

claro, para o que nos interessa no momento: cursos de nível superior.
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O Brasil enfrenta sérios desafios nos campos da tecnologia, da produção, da

geração de emprego e renda, da eliminação das desigualdades, dos desequilíbrios

regionais e dos desníveis de renda entre as diferentes faixas da população, da

formação e qualificação de mão-de-obra, entre outros. Enfim, os graves e complexos

problemas estruturais da sociedade brasileira encontram, na universidade, um

caminho para o equacionamento de parte significativa das questões que afligem a

Nação.

O programa do Governo Avança Brasil vem ratificar nossa assertiva quando,

referindo-se aos novos desafios do ensino superior em nosso País, afirma:

No esforço de elevação do padrão tecnológico

nacional e de inclusão de grande parcela da população

brasileira ainda mergulhada na pobreza e no atraso, cabe

à universidade um papel da maior relevância.

Portanto, hoje, nesta Casa, queremos reforçar essa proposta de

descentralização da criação de outras universidades no País, principalmente nas

Regiões Nordeste e Norte.

Ontem votamos o regime de urgência urgentíssima do projeto do Governo

Federal que dispõe sobre a criação de quatro universidades federais: uma em

Pernambuco; duas em Minas Gerais; e uma na Paraíba. Acredito que aí está um

indicador para que o Governo Federal invista recursos nas Regiões Norte e

Nordeste, capacitando os nossos jovens, permitindo a verdadeira interiorização do

ensino superior em nosso País.
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É importante que o Governo estabeleça uma política para acelerar a

interiorização do ensino superior, levando a universidade para o Município e interior

do País. Cito alguns dados e levantamentos estatísticos que o próprio Ministério da

Educação fez nos últimos anos, mostrando que já existe uma política nacional nesse

sentido e que a interiorização da educação é um antigo anseio da sociedade

brasileira. É necessário que o Governo Federal tenha uma política pública específica

nesse sentido, trabalhando com a sociedade brasileira, para que possamos ter a

verdadeira expansão do ensino superior no Brasil.

Ouço a nobre Deputada Miriam Reid.

A Sra. Miriam Reid - Deputado Haroldo Bezerra, quero parabenizá-lo pela

luta em defesa da expansão do ensino superior no País. Estamos numa situação

muito precária, vergonhosa, pois a Argentina tem o dobro de universitários que o

Brasil tem. Realmente esta é uma causa justa, uma luta da maior importância, que

dará condições à grande maioria dos brasileiros que não têm condições de pagar

uma faculdade particular e que somente no ensino público poderão continuar os

seus estudos e ter uma profissionalização. Parabéns a V.Exa. pela luta! No Rio de

Janeiro, também estamos empenhados nesse tema. Aliás, quero agradecer à

Universidade Federal Fluminense pela implantação do Curso de Direito, uma

expansão da UFF, de Niterói, em Macaé. Estamos solidários nesta luta e torcendo

por essa causa tão importante.

O SR. HAROLDO BEZERRA - Deputada Miriam Reid, quero inserir o aparte

de V.Exa. ao meu pronunciamento.
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Concordo com V.Exa. Na Argentina, a taxa de escolarização bruta, a relação

entre o número de estudantes e a população economicamente ativa daquele país, é

em torno de 33%, enquanto que no Brasil, como V.Exa. muito bem disse, essa taxa

está em torno de 14%; no Chile, 27%; na Bolívia, 23%. O índice na Bolívia

representa, pois, quase o dobro do índice do nosso País, sem levarmos em conta os

dos Estados Unidos, que são de 81%, os da Comunidade Européia, 51%, e os do

Canadá, 67%.

O Brasil precisa crescer nesse setor para diminuir os desequilíbrios nacionais

e regionais e combater a pobreza, à qual se referiu o Presidente Fernando Henrique

Cardoso.

Interiorizar nossas universidades representa, pois, um passo muito

importante. Exemplos positivos temos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo,

onde as universidades se direcionaram para o interior, o que propiciou o crescimento

desses Estados.

Se analisarmos a proporção da população do Norte e Nordeste brasileiros,

cerca de 38% — 9% no Norte e 29% no Nordeste —, comparando-a com a

quantidade de instituições de nível superior, veremos que apenas 3,8% delas estão

naquelas regiões.

É claro que não sou contra a que no Centro-Sul e no Sudeste haja instituições

de nível superior. Ao contrário. Sou favorável à existência delas. Cito esse exemplo

para mostrar que essa região do País cresceu e se desenvolveu. Na nossa região,

entretanto, na faixa economicamente ativa de 18 a 24 anos, apenas 3,8% dos

alunos têm acesso ao ensino superior. No Sudeste, são 21%. A média nacional fica



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

573

em torno de 13% ou 14%, mas na Região Sudeste o ensino superior é viabilizado

para 21% dos alunos.

Estamos propondo a descentralização e o investimento em nossas regiões,

principalmente no Norte, onde temos grande potencial, como por exemplo as

hidrovias, a biodiversidade, para ser discutida com a sociedade e usada em

benefício do homem da região. É importante capacitarmos nossos jovens para que

façam parte do processo de desenvolvimento.

Os dados que apresentamos servem para reforçar a proposta de termos a

Universidade do Sul do Pará.

No início da inauguração da Belém-Brasília, falavam, então, que seria uma

estrada para onças, mas hoje se vê realizado o sonho do estadista Juscelino

Kubitschek, que ligou o Norte ao Sul por meio dessa rodovia. Naquele tempo,

também foi implantada a Universidade Federal do Estado do Pará. Formou muitos

cidadãos ao longo desses anos, tendo sido no passado e sendo ainda hoje

referência da Amazônia, em âmbito nacional e até internacional, por seu trabalho

científico, capacitando a juventude do norte do País, que muitas vezes, para isso,

tinha que se deslocar ao eixo Rio-São Paulo.

Em todos esses anos, a Universidade Federal do Estado do Pará vem

crescendo e se desenvolvendo e, segundo política do próprio Governo, levou ao

interior os campi avançados.

Em Marabá, cidade pólo do sul do Pará e entroncamento

hidrorrodoferroviário, há investimentos, por parte do Governo Federal, nas duas

últimas décadas, na ordem de 30 bilhões de dólares, com a construção da
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Hidrelétrica de Tucuruí, para gerar energia ao Pará e ao Brasil; com a construção da

Ferrovia dos Carajás e a exploração, no sul do Pará, de minério de ferro; com

projetos agroindustriais implantados naquela região; com abertura de estradas: as

BRs-230, 222, 158, 153, que integram a área ao processo de desenvolvimento

econômico de nosso País.

Entretanto, naquela localidade, em que tanto o Governo Federal investiu, é

preciso um centro de excelência para preparar os jovens. Há, no sul do Pará, cerca

de 1 milhão e 200 mil habitantes, em área de aproximadamente 300 mil quilômetros

quadrados, com grandes projetos: a exploração da agroindústria, do turismo, da

biodiversidade e da produção mineral. Repetimos: é necessário capacitar a

juventude para que participe do processo de desenvolvimento do Pará.

Neste pronunciamento apresentamos indicadores que reforçam a

necessidade de implantação da Universidade do Sul do Pará, pela transformação do

próprio campus da Universidade Federal do Pará, já instalado no local. Por meio de

proposta que apresentamos à Presidência da Casa e ao Ministério da Educação, na

forma de indicativo, queremos transformar o campus da Universidade Federal do

Pará em universidade para formar jovens do sul do Pará.

Segundo cálculos que fizemos para embasar essa necessidade, nessa

região, temos matriculados no 2º grau cerca de 47 mil alunos. Apenas 1 mil e 500

estão cursando o 3º grau no campus da Universidade Federal do Pará. Mil e

quinhentos alunos! São apenas 3,7%. Se considerarmos a população

economicamente ativa, entre 18 e 24 anos, são 120 mil alunos, o que representa a

taxa em torno de 1,4%. Ora, o Norte, em âmbito nacional, tem apenas 3,8% e nós
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temos menos do que toda a Região Norte: 1,4%. O País como um todo está na faixa

dos 13%. Percebe-se que ainda é baixa a taxa de escolarização do Brasil; é preciso

que cresça. Mas se comparamos 13% em âmbito nacional, 3,8% no Norte do País,

na nossa região, ela é mais baixa, de apenas 1,4%.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Sérgio Barros.

O Sr. Sérgio Barros – Deputado Haroldo Bezerra, estava em meu gabinete e

fiz tudo para chegar a tempo de associar-me a V.Exa. na sua preocupação. V.Exa.,

que muito bem representa o Estado do Pará, é conhecedor profundo da Amazônia.

Vem lá de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, no Estado do Acre; de Manaus, no Estado

do Amazonas; e de Boa Vista, no Estado do Roraima; tendo sua base em Marabá.

Conheço Marabá, no Pará, cidade que tem, hoje, infra-estrutura, merecendo, com

certeza, a Universidade no Sul do Pará. E eu, como representante do Estado do

Acre, onde sou ex-professor da universidade federal, tive a preocupação de

implementar ações para construção da Universidade Federal no Vale do Juruá, no

Município de Cruzeiro do Sul. Temos sentido dificuldades, embora contemos com a

participação de nobres colegas Parlamentares, os Deputados João Tota e Ildefonço

Cordeiro. Mas, também, Deputado Haroldo Bezerra, gostaria de parabenizá-lo pelo

trabalho que tem realizado, ao longo deste último ano, desde que chegou a esta

Casa, representando aqui o ex-Magnífico Reitor Nilson Pinto, que aqui também já

esteve. Todos com a mesma preocupação apresentada pela comissão da Região

Norte e pela comissão da Amazônia: os 49 milhões que hoje estão no Orçamento

Geral da União. Estamos fazendo pleitos para que o Ministro Paulo Renato, o

Ministro Arthur Virgílio e o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso possam
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liberar, de forma total, esses recursos que certamente darão maior impulso a todas

as universidades da Amazônia e, sobretudo, as de Marabá, as do Estado do Acre e

à da cidade de Cruzeiro do Sul. Portanto, associo-me a V.Exa. em seu

pronunciamento. Parabéns! Muito obrigado.

O SR. HAROLDO BEZERRA – Agradeço ao Deputado Sérgio Barros o

aparte, que incorporo ao meu pronunciamento. A proposta que estamos defendendo

tem um sentido prático. V.Exa. conhece bem a região e sabe do potencial do Vale

do Araguaia-Tocantins. Hoje temos de capacitar melhor nossos jovens,

interiorizando a Universidade Federal do Estado do Pará, não como um campus

regional, mas uma seção com autonomia para inclusive oferecer cursos de acordo

com a vocação dos estudantes e o potencial mineral, turístico e agroindustrial da

região, aproveitando as potencialidades lá existentes.

Outra luta é com relação à criação da Universidade Federal do Vale do Juruá.

É preciso mostrar a todos a necessidade de levarmos a educação para o interior do

País. Concordo com V.Exa., que nos apoiou quando da criação da Universidade

Federal do Pará. Inclusive, todos os Deputados da bancada estadual assinaram a

proposta, além do nosso Líder do PSDB, Jutahy Junior, da Bahia.

Dizia há pouco da grande disparidade existente hoje no País. Não sou contra

o fato de que o eixo Sul-Sudeste apresente um índice bruto de escolarização de

ensino superior em torno de 21% — ainda assim, abaixo da Bolívia, que é de 23%.

Por isso, o Governo Federal estabeleceu uma política educacional para os próximos

dez anos. Até o ano de 2011, a proposta do Ministério da Educação, conforme o

Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional, é no sentido de
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que a taxa de escolarização do Brasil chegue a uma média de 30%. Ora, para isso é

necessário um crescimento anual de 10% a 11%, como já vem acontecendo nos

últimos três anos.

Nas Regiões Sudeste e Sul, estão localizadas 72% das instituições de ensino

superior; no Nordeste, 12,8%; no Norte, 3,8%. É preciso observar que o Nordeste,

com 40 milhões de habitantes, e a nossa Região Norte, com cerca de 9% da

população brasileira, totalizam quase 40% da população brasileira, mas apresentam

um índice de 16,6% das instituições de ensino superior no Brasil.

Portanto, tanto o Pará quanto o Acre e o Amazonas necessitam interiorizar

suas escolas de ensino superior, para melhor capacitar a população jovem da

Amazônia.

Incorporo, com muito prazer, o aparte de V.Exa. ao meu pronunciamento.

Continuando, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a proposta que

trazemos também tem embasamento legal. A Constituição Federal estabelece no

seu art. 211, § 1º, o seguinte:

Art.211.................................................................................

.............................................................................................

§ 1º - A União organizará o sistema federal de ensino e o

dos Territórios, financiará as instituições de ensino

públicas federais e exercerá, em matéria educacional,

função redistributiva e supletiva, de forma a garantir

equalização de oportunidades educacionais (...)
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Também o art. 206 assegura, no item I, a igualdade de condições para o

acesso e permanência na escola.

Nossa proposta atinge não só a região do Município de Marabá e o sul e

sudeste do Pará, como também todo o vale de influência do Araguaia e Tocantins,

composto por Municípios do norte do Estado do Mato Grosso, norte e oeste do

Estado do Tocantins e oeste do Maranhão, inclusive a região de Imperatriz. Posso

garantir que ela vai ao encontro das aspirações da população localizada no

Município de Marabá e na grande região do vale dos Rios Araguaia e Tocantins.

Retomo o meu pronunciamento, Sr. Presidente. O crescimento demográfico

tende a conduzir crescentes contingentes da população jovem à busca de serviços

educacionais. Uma vez que tais contingentes não tenham a oportunidade de

cursarem uma universidade, ou mesmo de se profissionalizarem no ensino médio,

ficam à margem do mercado de trabalho, que se apresenta altamente especializado,

competitivo e exigente quanto à qualificação profissional.

Por outro lado, o crescimento da população em idade escolar, a oferta

reduzida de vagas nas universidades, as disparidades regionais e o desnível de

renda dos diferentes setores da população são obstáculos que se somam e agravam

a situação de pobreza. Agrava esses fatores a letargia do sistema educacional

brasileiro, que não consegue se ajustar à nova realidade de mercado, provocada

pelas transformações tecnológicas que o mundo experimenta, de grande impacto

em uma economia internacional globalizada.

Ora, se no entendimento governamental cabe à universidade brasileira papel

relevante no processo de combate à pobreza e ao atraso de nossa população, cabe
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ao Governo criar as condições necessárias para que a universidade possa

desempenhar esse papel. Para isso entendemos que uma das medidas a serem

tomadas pelo Governo é acelerar a interiorização do ensino superior, levando a

universidade para o Município, para o interior do País.

Em nosso entendimento, esta é a grande lacuna do Programa Avança Brasil,

quando trata dos novos desafios do ensino superior, uma vez que não faz referência

à redistribuição e à equidade de oportunidades de acesso ao ensino superior para a

população jovem do interior, muito embora a Lei nº 9.394, de 1996, que trata das

Diretrizes e Bases da Educação Nacional faça referência à instalação de campi

avançados fora da sede da universidade, tradicionalmente instalada nas Capitais

dos Estados. Embora as estatísticas do setor mostrem os avanços da interiorização

do ensino superior nos últimos anos, defendemos o argumento de que a

interiorização da universidade deveria ser objeto de uma política pública específica,

incluída nos planos de governo.

A expansão do ensino superior no Brasil tem-se realizado por intermédio do

credenciamento de novas instituições de ensino implantadas em diferentes Estados

brasileiros, preponderantemente pela iniciativa privada, em função do programa de

aumento da oferta de vagas.

Para se ter idéia do quadro de expansão do ensino superior, citamos os

dados apresentados pela ilustre educadora professora doutora Maria Helena

Guimarães de Castro, então Presidente do INEP, na Sinopse Estatística do Ensino

Superior — Graduação 1999.
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De 1998 para 1999, em um ano, portanto, as matrículas tiveram um

incremento de 11,5%, passando de 2.125.000 para 2.369.000. Nos seis anos

anteriores, entre 1994 e 1999, essa elevação foi de 42,6%, muito acima do que foi

constatado para o período de quatorze anos compreendido entre 1980 e 1994, que

se situou em 20,6%.

Ainda segundo o INEP, na década de 90 houve expressiva interiorização do

ensino público superior, onde houve maior incremento das matrículas, em

detrimento dos índices das Capitais.

Os dados do Censo de 1999 e 2000 corroboram esses argumentos, quando

registram que as instituições instaladas no interior possuem mais alunos que as das

Capitais, que matricularam 776.145 alunos em 1990, elevaram esse número em

62,8% em 1999, totalizando 1.243.478 alunos. Assim, fica reconhecida uma "clara

tendência de melhor distribuição espacial da oferta de vagas no ensino superior,

embora ainda prevaleça grande concentração regional".

Essa constatação do INEP, órgão oficial do Governo Federal, embasa e

justifica o projeto de lei que apresentamos a esta Casa, propondo a criação da

Universidade Federal do Sul do Pará.

Mesmo sendo irreversível a interiorização do ensino superior, deve ela ser

incentivada pelas autoridades competentes, dando-se prioridade à melhor

distribuição espacial em determinadas regiões, sobretudo naquelas dotadas de

excelentes perspectivas de crescimento econômico consideradas pólos de

desenvolvimento.
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Relembre-se que 38 instituições federais de ensino superior encontram-se

nas Capitais e 22 no interior. E coteje-se esse dado com o das instituições privadas,

das quais 349 encontram-se nas Capitais e 556 no interior.

O Estado de Minas Gerais, com seu programa de interiorização do ensino

universitário, especializado em campos da metalurgia, ciências agrárias e eletrônica,

recebeu nas últimas décadas total e incondicional apoio do Governo Federal,

configurando um caso bem-sucedido de interiorização do 3º grau.

Ali, de 135 instituições, 112 encontram-se no interior.

A idéia da interiorização não é recente, mas concentrou-se nos Estados do

Sudeste, onde encontram-se instaladas 634 instituições, contra 148 no Sul, 141 no

Nordeste, 132 no Centro-Oeste, 33 no Distrito Federal e apenas 42 na Região Norte.

Esta responde com a irrisória participação de 3,8% do total nacional, o que precisa

ser mudado.

De outro lado, a implantação de campi avançados demonstra, por parte do

Ministério da Educação, o reconhecimento da urgência de se reanalisarem as

condições da concentração universitária nas Capitais. E isso porque só com a

interiorização se poderá dar ao jovem do interior condições similares às oferecidas

aos estudantes das Capitais.

A matriz da produção nacional está, hoje, geograficamente mais bem

distribuída, e o interior, que não possui os graves problemas sociais gerados pela

urbanização, passou a receber novos investimentos, principalmente de indústrias

que se deslocaram dos grandes centros. Associado a esse fator, o incremento da

produção agrícola tem gerado grande aporte de recursos para o interior produtivo.
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Exemplo dessa nova realidade é o Pará, que está tendo sua existência

grandemente alterada pelos investimentos em projetos econômicos voltados para a

exploração de recursos naturais e infra-estrutura.

É no Sul do Pará que se encontram Tucuruí, parte da Transamazônica e

extenso trecho da grande ferrovia de Carajás. Ali também foi implantado o Projeto

Ferro-Carajás, diversas metalúrgicas produtoras de gusa e, no Vale do Sossego,

uma planta produtora de cobre.

Ali, no Sul do Pará, está o terceiro maior rebanho nacional, associado a

indústrias de laticínios, e o maior assentamento de famílias de sem terra de que se

tem notícia no País.

Com 289.800 quilômetros quadrados, a região concentra 1.144.000

habitantes, um terço da população paraense. Abriga 39 Municípios e tem uma taxa

de crescimento de 3,6% ao ano, superior à média do Estado.

A região do entorno de Marabá tornou-se pólo irradiador de desenvolvimento

e passou a liderar um programa de investimentos públicos e privados que nenhuma

outra região brasileira experimenta.

Destaca-se aí a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins e projetos de

geração de energia, de verticalização da produção industrial e mineral, dos

agronegócios e do turismo.

Estima-se que foram investidos na região, nas últimas décadas, 30 bilhões de

dólares, volume que demandou a implantação de serviços básicos imprescindíveis

para a otimização do capital e a fixação do homem, como infra-estrutura, formação
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de mão-de-obra, atendimento à saúde e o próprio ensino superior ministrado pela

Universidade Federal do Pará.

Esta, pioneira, foi fundada em 1957, por Juscelino Kubitschek, tendo em vista

projeto de lei do Deputado Epílogo de Campos. Congregou sete escolas superiores

então existentes e cresceu consolidando-se como o maior agente de formação de

recursos humanos com grande enfoque às questões amazônicas.

À época de sua criação, a região amazônica começava a experimentar um

processo de transformações estruturais em sua economia. Como exemplo, com a

construção da Rodovia Belém—Brasília, o Norte passou a comunicar-se com o Sul e

a UFPA representava, também, a integração intelectual e sociopolítica da Amazônia

no conjunto do patrimônio científico e cultural do País.

Passava, então, o Pará, a fazer parte integrante e ativa da rede nacional de

ensino superior, constituída por todas as universidades vinculadas ao Ministério da

Educação.

E sua universidade federal passou a ser, tanto no plano nacional quanto no

âmbito acadêmico internacional, referência sociocultural do extremo norte do País.

Na década de 80, a Universidade passou a estender suas atividades para o

interior do Estado, criando um vasto programa de interiorização do ensino superior,

começando com a oferta de cursos de licenciatura, capacitação e treinamento. Essa

foi sua maneira de ampliar e melhorar a formação de técnicos em educação e

professores da rede de ensino de 1º e 2º graus, em diversas microrregiões do

Estado, apoiando, dessa forma, as reformas estruturais da educação fundamental e

média, com vistas à expansão das vagas oferecidas. Posteriormente, foram
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implantados cursos de bacharelado para formar profissionais das áreas de Direito,

Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Sociais e Informática. E,

progressivamente, suas atividades se estenderam para programas de pesquisa e

extensão.

Assim, existem, hoje, oito campi avançados, distribuídos em sub-regiões

geográficas. Destaca-se, entre eles, o campus de Marabá, que cobriria, em tese,

todo o sul do Estado. Oferecendo cursos de Licenciatura Plena em Letras,

Matemática, Pedagogia, Geografia, História, Física, Química, Ciências Biológicas e

Agrárias e cursos de bacharelado em Ciências Contábeis, Administração de

Empresas, Ciências Sociais, Direito e Processamento de Dados, ampliou

recentemente sua oferta com a inclusão dos cursos de Agropecuária, Tecnologia de

Alimentos e Educação Ambiental. Possui 1.500 alunos regularmente matriculados.

Não obstante as louváveis iniciativas da UFPA, todo esse esforço sofre com

as limitações naturais acarretadas pela extensão territorial do Estado e pela

organização dos campi instalados no interior, cuja distância média da sede da

universidade é de aproximadamente 700 quilômetros.

Não apenas o custo dos deslocamentos dos docentes entre a sede, em

Belém, e os campi interioranos é impeditivo de maior flexibilidade, como também

essas unidades interiorizadas não possuem qualquer autonomia administrativa, e

todas as atividades que demandem desembolso financeiro, inclusive suprimento de

material, exigem autorizações prévias, ou então devem ser realizadas diretamente

pela administração central.
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Quanto à estrutura pedagógica dos cursos ministrados, a rigidez imposta pelo

regimento não permite maior flexibilização para ofertas de cursos ajustados à

realidade do mercado de trabalho local.

Dessa forma, e diante desse quadro, podemos identificar certas necessidades

urgentes, como o anseio da população regional de se integrar e participar

ativamente do processo de desenvolvimento e, principalmente, o aumento da oferta

de vagas para o ensino superior na região sul do Estado, com maior diversificação e

flexibilização de cursos e sua melhor adequação à vocação e às especificidades

regionais.

Portanto, entendendo a necessidade de criação de um agente dinamizador do

processo de desenvolvimento do eixo Araguaia-Tocantins no sul do Pará, estamos

propondo projeto de lei que realize a transformação do Campus Avançado da

Universidade Federal do Pará, em Marabá, em Universidade Federal do Sul do

Pará, com sede na cidade de Marabá, entidade de natureza pública, com caráter de

funcionalidade regional, atendendo a toda a faixa territorial interiorana de influência

direta do Vale Araguaia-Tocantins, composta por Municípios dos Estados de Mato

Grosso (norte do Estado), Tocantins (norte e oeste), Maranhão (oeste) e sul e

sudeste do Pará.

Garantem, para a fundamentação jurídica de nosso pleito, as disposições

constitucionais expressamente inscritas no art. 206, I, que assegura a "igualdade de

condições para o acesso e permanência na escola", e no art. 210, que reza que a

"União terá função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de

oportunidades educacionais (...)”. Esses dois princípios se aplicam perfeitamente ao
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caso em questão, haja vista a carência de instituições de ensino superior no sul do

Pará e a necessidade de se assegurar maior oferta de ensino de 3º grau para as

populações jovens da região.

Que os Anais desta Casa registrem este nosso pronunciamento com a

fidelidade fria das palavras, da tinta e do papel, e quiçá também pudesse registrar a

grande emoção que sentimos, nesta tarde e neste plenário, em um momento tão

significativo, quando lançamos a semente do saber para milhares de jovens do

nosso interior, ainda excluídos da universidade. Esses, amando verdadeiramente o

Brasil, o Pará e o sul do Pará, merecem a oportunidade de prosseguir seus estudos

superiores na região que habitam.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Haroldo Bezerra,

assumem sucessivamente a Presidência os Srs. Eber

Silva e Themístocles Sampaio, § 2º do artigo 18 do

Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – O Presidente da Câmara dos

Deputados, Deputado Aécio Neves, comunica aos Srs. Parlamentares que a votação

para o Conselho da República será realizada na sessão ordinária de hoje. O início

do processo de votação será às 15 horas.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Esta Presidência comunica

que se encontram nas galerias da Casa os Ouvidores-Gerais da Criança de Barueri,

São Paulo, acompanhados do Sr. João Paulo, Secretário de Cultura e Educação do

meu Município.

A Casa dá boas-vindas a todos e recebe-os com muita alegria.
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O SR. CARLOS NADER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS NADER (Bloco/PFL-RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as estradas brasileiras matam,

todos os anos, milhares de pessoas. São vidas ceifadas ou mutiladas por razões

diversas, que vão desde a falta de educação dos maus motoristas no trânsito às

más condições de muitas das rodovias por onde trafega a frota nacional. Neste

caso, a má conservação da malha rodoviária, há um exemplo específico no sul do

Estado do Rio de Janeiro: a Rodovia Lúcio Meira, a BR-393, que já chegou a ser

batizada de Rodovia da Morte pelos moradores da região.

São menos de 200 quilômetros ligando Volta Redonda a Além Paraíba, já no

Estado de Minas Gerais. Mas não tenho dúvidas em afirmar que são um dos mais

perigosos trechos de toda a malha brasileira. É monumental o movimento dessa

rodovia, que recebe caminhões, carretas, ônibus e carros de passeio vindos do

Nordeste em direção ao Rio e a São Paulo, e vice-versa.

Estatísticas da Polícia Rodoviária Federal indicam que são mais de 4 mil

caminhões por dia, movimentando-se nos dois sentidos da estrada. Não é raro, ao

longo da BR-393, deparar com aquelas cruzes que familiares e amigos dos

caminhoneiros costumam fincar no local onde um ente querido perdeu a vida.

A Rodovia Lúcio Meira já foi incluída no processo de privatização do

Ministério dos Transportes, mas, por enquanto, ainda não se concretizou. E é por

isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que chamo a atenção de todos para a
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necessidade urgente de investimentos na estrada, para amenizar os riscos de

acidentes.

Atualmente, em diversos trechos, notadamente entre Barra do Piraí e Paraíba

do Sul, a Rodovia Lúcio Meira está repleta de desníveis e de buracos, que põem em

risco a segurança dos viajantes, sobremaneira os desavisados, aqueles que não

conhecem o trajeto, em sua maior parte as vítimas mais freqüentes da estrada da

morte.

O DNER não tem pessoal suficiente para fazer a manutenção adequada da

Lúcio Meira. É o que diz o Departamento a todos os veículos de comunicação social,

em resposta às reportagens que exibem os perigos da estrada, os acidentes graves,

quase sempre com vítimas fatais. Mas é preciso um esforço do DNER para que, até

que se efetive a concessão, a BR-393 não fique relegada ao abandono.

A sinalização da rodovia é outro grave problema. Viajar à noite é, sem dúvida,

como jogar na loteria. Quem chega são e salvo ao seu destino sabe que teve sorte.

Tanto a sinalização horizontal quanto a vertical são muito deficientes. Há trechos em

que a vegetação está praticamente dentro da rodovia.

Sr. Presidente, solicito que cópia deste pronunciamento seja encaminhada à

direção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e ao Ministério dos

Transportes, para que providências sejam tomadas em caráter de urgência,

justificadas pelo período de fim de ano, quando aumenta consideravelmente o

trânsito nas estradas brasileiras.

Muito obrigado.
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O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 14 de dezembro,

realiza-se a solenidade comemorativa dos 50 anos de fundação da Associação

Médica Brasileira, ocasião em que será outorgada a Medalha Prof. Jairo Ramos a

vários colegas que se destacaram no exercício da atividade médica.

A AMB, fundada em 1951, congrega hoje em torno de 250 mil médicos em

todo o País e tem, sob sua coordenação, 27 unidades federativas filiadas e 56

sociedades brasileiras de especialidades.

A entidade vem exercendo, sem trégua, seu papel de legítima representante

da classe, lutando na defesa de interesses da categoria no terreno científico, ético,

social, político, jurídico, econômico e cultural; participando ativamente do processo

de elaboração da política nacional de saúde e do aperfeiçoamento do sistema

médico-assistencial do País; orientando a população no tocante à assistência

médica, à preservação e à recuperação da saúde.

Como apoio legítimo ao exercício da atividade profissional, a AMB elabora e

mantém atualizada a tabela de honorários para prestação de serviços médicos a

convênios.

A concessão do Título de Especialista é, também, trabalho da maior

importância, outorgado pela Associação Médica Brasileira, em termos de

contribuição à qualificação profissional. Os médicos portadores desse título são
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diferenciados no mercado de trabalho em função do rigor como são realizados os

procedimentos para sua concessão. Os títulos são emitidos após aplicação de testes

de conhecimentos teóricos e de rigorosa avaliação de desempenho do profissional

pelas sociedades brasileiras de especialidades. Existe, portanto, todo um aparato

institucional mantido pela AMB que garante a lisura e a seriedade na concessão do

referido título.

Ao buscar sempre maior eficiência na sua estratégia de atuação, a

Associação Médica Brasileira vem atuando de forma integrada com outras entidades

de defesa dos interesses profissionais e, de forma especial, com o Conselho Federal

de Medicina. A integração da agenda e do processo de planejamento estratégico

vem permitindo alcançar resultados positivos e enfrentar conjuntamente as

dificuldades interpostas em cada momento situacional, principalmente no tocante

aos problemas de mercado de trabalho do médico e do exercício profissional, bem

como as relativas às questões de ética e bioética, além da participação do médico

na implementação das políticas públicas. Como resultado do trabalho conjunto AMB

versus CFM, são elaboradas, sistematicamente, as listas de procedimentos

médicos.

Faz parte ainda da agenda da AMB a preocupação com a formação dos

profissionais médicos. Daí sua luta pela reavaliação dos cursos de medicina já em

funcionamento e o estabelecimento de rígidos critérios para a criação de novos

cursos e/ou ampliação do número de vagas.

Constam da lista de preocupações da AMB: a garantia da universalidade e da

integralidade do atendimento à saúde, com dotação de recursos permanentes cuja
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alocação não esteja ao sabor de ingerências partidárias; a consolidação da política

de medicamentos genéricos; a construção de modelo de assistência médica à saúde

centralmente comprometida com a defesa da vida, e não com a mera cura da

doença.

Dentro dessa linha de ação, a AMB faz-se presente, incessantemente, ao

lado de outras entidades da sociedade civil, cobrando das autoridades competentes

maior atuação quanto à condução da política de saúde. Nesse sentido, sua luta foi

bem presente quando da movimentação de toda a sociedade civil pela aprovação da

PEC da Saúde ou da pressão sobre o Governo para que recuasse na recente

tentativa de alteração das regras dos planos e seguros de saúde.

A Associação Médica Brasileira, nos seus 50 anos de existência, exibe lista

interminável de conquistas, fruto, porém, de incansáveis lutas em prol da saúde

pública e da defesa intransigente de melhores condições que permitam ao médico o

exercício digno de sua profissão.

Na oportunidade em que se comemora os 50 anos de fundação da

Associação Médica Brasileira, queremos hipotecar nosso apoio à direção da AMB,

na pessoa do seu Presidente, Dr. Eleuses Vieira de Paiva. Homem simples, correto,

profissional competente, líder que soube conquistar o respeito e a admiração de

todos. Com seu esforço e de toda a equipe de federadas, a AMB cresceu, fez-se

presente no cenário nacional e credenciou-se como legítima representante da classe

médica.
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Parabéns à direção da AMB, com votos de que seu trabalho possa

efetivamente contribuir para a construção de um novo modelo que garanta a

universalidade, a integralidade e a humanização do atendimento à saúde.

Era o que tínhamos a dizer.
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O SR. SÉRGIO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB-AC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao anunciar a nova Política

Nacional de Saneamento para o País, o Presidente Fernando Henrique reafirma o

compromisso do seu Governo com a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros,

particularmente das parcelas mais carentes da população, que vivem no interior ou

na periferia dos grandes centros urbanos, áreas com maiores deficiências de infra-

estrutura urbana e, conseqüentemente, maiores problemas sociais.

Com esse programa, o Governo espera universalizar o atendimento à

população com água tratada e esgotamento sanitário num prazo máximo de 15

anos. Para implementar o projeto, o Governo Federal pretende destinar cerca de R$

3 bilhões por ano.

Infelizmente, dois problemas estão dificultando a execução do projeto: a falta

de legislação sobre saneamento, que emperrou a descentralização e a política de

concessão dos serviços à iniciativa privada; e a necessidade de cumprimento da

meta fiscal, que levou o Governo até a reduzir — e não ampliar — os investimentos

no setor este ano.

O desafio se torna ainda maior quando se analisa a realidade do

desenvolvimento urbano do País. Cerca de 15,3 milhões (ou 9% da população) de

brasileiros não dispõem de serviços de água tratada; 85 milhões (51%) não são

servidos por coleta de esgoto; e apenas 20% habitam áreas com tratamento de
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esgoto. No interior, os índices de Municípios beneficiados não chegam a 15%. Nas

Regiões Norte e Nordeste a situação é ainda mais dramática.

O resultado dessas deficiências se reflete na área de saúde. Dados do

Ministério da Saúde, referentes ao período de 1995 a 1999, revelam que 3,4 milhões

de brasileiros foram internados em hospitais por causa de doenças relacionadas

com a falta de saneamento básico. Isso representou 70% do total de leitos ocupados

e 80% das consultas pediátricas na rede pública. Só em 1999 foram registrados 43

mil óbitos de crianças por doenças evitáveis com melhores condições sanitárias. Os

números mostram a importância do setor quando o tema é saúde pública e a

necessidade de o desenvolvimento urbano estar entre as prioridades

governamentais.

O quadro vem se agravando ao longo dos anos porque a área de saneamento

e de desenvolvimento urbano nunca esteve entre as prioridades do setor público por

não ter visibilidade eleitoral. Isso mostra que, além da falta de recursos e de

legislação voltada para a regulamentação das concessões, o grande desafio é

conscientizar nossos governantes da necessidade de incluir a questão do

saneamento na agenda das prioridades nacionais.

Acredito que, se isso já viesse ocorrendo, talvez não tivéssemos de brigar

para elevar, a cada ano, o Orçamento do Ministério da Saúde, que já consome mais

de R$ 23 bilhões, na maioria destinados a atendimentos pelo Sistema Único de

Saúde (SUS). E teria poupado o País até mesmo da incômoda Contribuição

Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, instituída exatamente para

complementar o Orçamento da Saúde.
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Antes de criar a CPMF, por exemplo, o Governo deveria há muito estar

priorizando ação preventiva na área de saúde pública. Entre essas ações está

justamente a implementação de massivo programa de saneamento básico e de

desenvolvimento urbano.

O setor de saneamento movimenta cerca de R$ 8 bilhões por ano e é

responsável pela ocupação de 115 mil trabalhadores. Entretanto, estimam-se em R$

40 bilhões os recursos necessários para universalizar os serviços de forma a

beneficiar toda a população nos próximos dez anos. Isso sem falar nas dívidas das

companhias estaduais de saneamento que já somam mais de R$ 25 milhões.

Com o endividamento crescente e a capacidade de investimento esgotada, só

resta a essas companhias o caminho da privatização ou a busca de parcerias com o

setor privado para os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de

esgoto. Só que, para isso, as empresas dependem da aprovação, por esta Casa, do

Projeto de Lei nº 4.147, de iniciativa do Poder Executivo, que trata da titularidade

sobre os serviços de saneamento básico.

Mesmo aprovado no Senado, o projeto empacou nesta Casa por falta de

consenso entre Estados e Municípios com relação à autonomia de cada um sobre

esses serviços. Com isso, a discussão do projeto deve ficar para o próximo ano. Mas

por se tratar de ano eleitoral dificilmente o projeto será aprovado antes de 2003.

De acordo com a Associação Brasileira da Infra-estrutura e das Indústrias de

Base — ABDIB, as empresas do setor contam com 46 projetos na área de

saneamento e meio ambiente prontos para ser implementados, envolvendo recursos

da ordem de R$ 14,5 bilhões. São projetos voltados para a ampliação dos serviços
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de abastecimento de água e esgoto que permanecem em compasso de espera por

falta de legislação que defina a participação do setor privado na área.

Investindo apenas R$ 385 milhões por ano na área, o Governo conseguiu

reduzir a mortalidade infantil no País e a incidência de outras doenças parasitárias.

Mesmo aquém das necessidades e da demanda, os investimentos representaram

acréscimo de 450% em relação aos recursos liberados anteriormente.

Com o avanço do programa de privatização das empresas estaduais de

saneamento, o quadro se torna mais preocupante. Sob controle do Poder Público,

as empresas pouco investem por falta de recursos. O Governo conta com valiosos

instrumentos de financiamento, a exemplo da Caixa Econômica Federal (CEF) e do

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Como as

empresas de saneamento estão com sua capacidade de endividamento esgotada,

elas não podem recorrer aos empréstimos da CEF. E o BNDES só financia

empresas privadas.

Nas mãos da iniciativa privada, elas vão depender de recursos externos para

ampliar sua capacidade operacional. As concessionárias privadas atendem menos

de 10% da demanda na área. Mas a falta de regulamentação da política de

saneamento vem dificultando até mesmo o ingresso de capitais privados no setor.

Além da melhoria das condições de vida da população, os serviços de

saneamento são fundamentais para a redução de doenças endêmicas e da

mortalidade infantil. Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram, por

exemplo, que de cada US$ 100 investidos em saneamento básico é possível

economizar US$ 500 nos gastos com saúde pública.
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Esse quadro adverso demonstra a necessidade de se incluir a questão entre

as prioridades do Governo e do próprio Congresso Nacional. Em relação a esta

Casa, é fundamental a aprovação imediata do projeto de lei que estabelece normas

de cooperação entre União, Estados e Municípios em relação à competência de

cada Poder na definição das políticas de concessão e de execução desses serviços.

A partir daí seria possível aprovar a mesma regulamentação no âmbito de Estados e

de Municípios.

Embora a privatização seja desejável e o caminho natural para a recuperação

da capacidade operativa das empresas do setor, temos de buscar alternativas de

instâncias e recursos para viabilizar os serviços nos pequenos Municípios e

comunidades sem capacidade de contar com empresas privadas para esse fim,

como é o caso da maioria dos Municípios acreanos.

Nesse sentido, podemos contar com organizações sociais, sugeridas pela

Caixa Econômica Federal para a gestão dos respectivos sistemas e a alocação de

recursos do Orçamento da União para fortalecer a atuação da Fundação Nacional

de Saúde (FNS), que poderia atuar como coordenadora dessas organizações, além

do papel tradicional que a entidade já desempenha em todas as regiões do País.

Em relação ao Acre, 19 Municípios do Estado estão sendo contemplados com

recursos do Projeto Alvorada, no valor de R$ 11,5 milhões para obras de construção

e ampliação do sistema de abastecimento de água, além de R$ 3,8 milhões para o

sistema de esgoto dos Municípios de Feijó e Marechal Taumaturgo e de R$ 4,6

milhões para obras de melhorias sanitárias nos domicílios de 19 Municípios.
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Finalmente, temos de buscar mecanismos para ampliar a participação do

setor privado na prestação desses serviços. Sabemos que a privatização não é a

solução definitiva para o problema, mas a atuação do setor privado representará

reforço adicional na busca da universalização dos serviços.

Nesse sentido, é fundamental avançar no esforço para a transferência do

controle acionário das empresas estaduais e municipais de saneamento para a

iniciativa privada. Para tanto, Governos Estaduais e Municipais podem contar com o

apoio do Programa de Assistência Técnica à Parceria Público-Privada em

Saneamento — PROPAR para a realização de estudos de modelagem da venda e a

regulação dos serviços. E a própria Caixa Econômica coloca todo o seu instrumental

e a experiência de seus técnicos a serviço do processo.

Como se vê, regulamentando o setor, viabilizando novas fontes de

financiamento e estreitando a parceria da iniciativa privada com União, Estados e

Municípios, será possível tornar realidade a nova Política Nacional de Saneamento,

de fundamental importância para mudar o perfil das condições sanitárias do País. E,

por conseqüência, melhorar as condições de vida da população, além de reduzir a

incidência de doenças e os gastos com saúde.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Concedo a palavra ao nobre

Deputado Marcio Fortes, do PSDB do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. MARCIO FORTES (PSDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a maior parte do século XX foi marcada na

história do Brasil pela instabilidade. A instabilidade herdada, que veio das duas

grandes guerras mundiais, e a interna, advinda das revoluções anteriores a 1950 e,

particularmente, da sucessão de fatos políticos de enorme gravidade e repercussão

que marcaram o pós-guerra em nosso País.

A Nação enfrentou o suicídio de Getúlio Vargas, a transição complicada entre

Vargas e Juscelino, o próprio Governo JK — marcado pela indisciplina fiscal, com o

início do processo inflacionário —, a renúncia de Jânio, a fugaz experiência do

parlamentarismo, o regime militar e suas crises internas, o falecimento de Tancredo

Neves e o impeachment de Collor. Enfim, a instabilidade, que alternou maior

gravidade entre a política e a economia, é a marca do nosso tempo. Ou, melhor

dizendo, do tempo anterior ao nosso.

Sim, porque estamos completando agora, ao final do sétimo ano do Governo

Fernando Henrique Cardoso, o mais longo, organizado e democrático período de

estabilidade da história brasileira. Não só porque temos o mesmo Ministro da

Fazenda, com o Congresso, a imprensa e o Judiciário aprimorando suas atribuições

e prerrogativas, mas porque a Nação como um todo, apenas agora, começa a viver

de acordo com a estabilidade. Os investidores voltam a acreditar no País de forma

sólida e a conseqüência já começa a ser percebida nos indicadores econômicos.
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Constatamos a capacidade da economia brasileira de enfrentar, como

enfrentou, e sair vitoriosa na sua luta contra os fatos negativos, criados pela crise

asiática, depois pela crise russa, mais recentemente pelas dificuldades da Argentina,

tão próxima a nós, e até as próprias dificuldades internas, em que mudamos, por

exemplo, uma política cambial de modo radical. Tudo isso confirma a solidez do

nosso modelo político, não só econômico.

Não é somente porque existem bons técnicos e boas condições de infra-

estrutura que a economia brasileira superou tais adversidades. É porque havia no

Brasil, como ainda há, autoridade respeitada, amparada por forças políticas sólidas,

para que as necessárias ações de Governo fossem implementadas e tivessem boas

conseqüências. Por isso, nossa economia, melhor conhecida, continua recebendo

investimentos em capital de risco de longo prazo e observando iniciativas na área

empresarial que demonstram a confiança na manutenção de sua política. Os

indicadores de comércio exterior, por exemplo, são auspiciosos, ainda que se possa

avançar muito mais. A produção agrícola, que apresenta praticamente o dobro do

número de grãos, as atividades de serviços tão bem caracterizadas pela

movimentação turística e pela sofisticação de certos instrumentos, como os

periféricos do setor financeiro, só comprovam o engajamento da sociedade brasileira

no mesmo projeto de estabilidade.

 Estamos agora a um ano do término do Governo, sob a responsabilidade do

nosso partido, o PSDB. Época de avaliação, de cobrança — há campanha eleitoral

paralela — e de formulação para o futuro. Época, para nós, em que nos sentimos

orgulhosos de sermos responsáveis por tudo de bom ou de menos brilhante que
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vem acontecendo com a Nação, de apresentarmos também, já agora, os primeiros

resultados do maior dos nossos projetos: o projeto de inclusão social.

Hoje a chamada rede de proteção social já demonstra como é possível

transformar indivíduos marginalizados pela pobreza, pela ignorância, pela falta de

assistência médica, pelo abandono total, em cidadãos que se possam orgulhar de

ser chamados de brasileiros. Os programas são muitos e vários — o bolsa-escola, o

bolsa-alimentação, os computadores nas escolas —, refletindo o sucesso das tantas

iniciativas na área do ensino, da saúde pública, da segurança pública, da reforma

agrária, do correto tratamento do crédito para atividades produtivas e outras,

decorrentes das primeiras mudanças efetuadas ainda em 1995 nos conceitos e nos

textos constitucionais.

O bom resultado de tudo isso nos mostra, ao mesmo tempo, como é longo o

caminho a percorrer para que o País, num projeto de muito mais longo prazo, possa

vislumbrar ser efetivamente uma Nação que, além de desenvolvida em termos

econômicos, o seja também em termos de pessoa humana e, portanto, transforme-

se num país justo.

Esse é o nosso projeto maior. As ferramentas são muitas. Temos a definição

clara de que serviços públicos que mereçam ser remunerados por seus usuários, na

exata medida de sua utilização, não apenas podem, mas devem ser entregues à

atuação da iniciativa privada. Reconhecemos a responsabilidade da iniciativa

privada nesse processo. Esses são conceitos fundamentais para o prosseguimento

do atual projeto.
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 É claro que a observação e o conseqüente aprimoramento das condições

operacionais, tanto na parte legal quanto administrativa, das agências de regulação

e fiscalização de serviços públicos, dos instrumentos legais, da própria

jurisprudência do funcionamento de tais serviços públicos, vêm em paralelo,

permitindo que se amplie aquilo que é simples para nós. Energia elétrica,

telecomunicações, transportes públicos e mesmo saneamento devem ser

privatizados para que o Estado brasileiro melhor use os recursos colocados a sua

disposição em ações e iniciativas que somente podem caber ao próprio Estado, até

porque sua oferta, quando se trata de serviços públicos, não pode e não deve ser

cobrada dos usuários. É o caso da educação, da saúde e da segurança pública.

É certo que, olhando para os anos passados, encontramos também muitas

lacunas, muitos defeitos, muitas iniciativas que deixaram de ser tomadas e muitas

lições. O fato é que, com humildade, com inteligência e com patriotismo, sobretudo,

precisamos encontrar nas falhas o aprendizado para não repeti-las no futuro. Essa é

nossa obrigação e nossa proposta.

Neste ano eleitoral, último de nosso primeiro período de Governo, estamos

dedicados a formular o futuro do Brasil, a partir do patamar que já atingimos — o

patamar de estabilidade política e econômica, com certeza, mas também o de

mudanças de conceito de toda uma sociedade, que não se completou, mas está em

curso. Refiro-me especificamente à conceituação da disciplina fiscal, financeira e

econômica. Conceitos básicos que — lamento e constato eu — não estão nos genes

da sociedade brasileira, como o de que só se pode despender recursos que existam,
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como se exige da prática de melhor orçar e melhor acompanhar a execução das

finanças públicas.

Há um avanço considerável, entretanto. O Congresso Nacional, pela primeira

vez em décadas, prepara o Orçamento nos prazos preconizados pela Constituição e

pelas leis, e o exemplo é nítido para os Orçamentos dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Tudo isso faz parte de toda uma conceituação ainda não incorporada à cultura

brasileira. O Orçamento do ano fiscal de 1995 foi votado em novembro do mesmo

ano. Até então, os desembolsos da União eram feitos em duodécimos. O Orçamento

do ano-base 1996 foi feito aceleradamente ainda no primeiro semestre de 1996.

Levamos algum tempo até que o Orçamento de 1999 pudesse ser efetivamente

votado, no curso do exercício de 1998, com um atraso que nos obrigou a cancelar o

recesso parlamentar.

 O PSDB, orgulhoso, como disse, sente-se ao mesmo tempo responsável por

apresentar-se à sociedade brasileira e ao seu eleitorado como capaz de dar

prosseguimento às políticas no ponto em que estejam. Claro que com grandes

modificações e até, em alguns casos, radicais transformações. Transformações que

seriam efetuadas, sempre, ainda que Fernando Henrique Cardoso, porventura,

tivesse de continuar como Presidente da República. É que mudam os dados de

conjuntura, as pessoas, as instituições, as exigências e a própria realidade da

sociedade brasileira.

Sentimo-nos levados a fazer, e faremos, uma proposta ao Brasil de

perseverar na implementação da nova Nação que estamos construindo — uma
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Nação que corrija nossos atuais erros e, mais do que isso, aproveite toda a base

institucional, técnica e política já implantada.

Vale mencionar, por exemplo, a questão urbana. A maioria da população

brasileira reside em cidades. Felizmente, o crescimento urbano, hoje, não se faz

mais tão acentuadamente nas megacidades e nas regiões metropolitanas mais

densas. Mas até o crescimento das cidades de médio porte exige uma atenção

moderna. E essa questão não é bem formulada no atual momento. Não há uma

autoridade identificada na questão urbana, como há, por exemplo, na da reforma

agrária. Os recursos não são claramente definidos para utilização por Municípios,

por Estados, por entidades estatais ou mesmo pela iniciativa privada. Os fundos de

capitalização, ainda que parcos, existem. O FGTS é detentor de grande potencial,

mas seu Conselho Diretor é orientado segundo uma ótica que não necessariamente

se harmoniza com a ótica que dirige a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ou as

ações da Caixa Econômica Federal.

 É, portanto, parte do nosso projeto apontar com clareza a questão urbana nos

seus aspectos mais graves, em que o mais dramático é o medievalismo do sistema

de saneamento das cidades. Mas aflora como marca brasileira de hoje o

crescimento da habitação subnormal e mesmo subumana sob a forma de favelas,

que, em todas as cidades, fazem parte dos cartões postais, que poderiam ter outra

configuração. Assim é o caso também do transporte coletivo urbano, que, sob o

eufemismo de transporte alternativo, sobrecarrega as vias públicas, não permitindo

investimentos organizados, tanto em transporte coletivo sobre trilhos quanto sobre

pneus.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

607

 Outra questão relevante é a solução definitiva do caso do comércio exterior. O

mundo globalizado não teve ainda por parte do Brasil uma resposta à altura do

dinamismo do nosso empresariado, da articulação entre Governo e produtores, e à

utilização de nossas unidades no exterior.

A pauta é amplíssima. Começa pelo enfrentamento sério do protecionismo,

particularmente, das barreiras tarifárias e não-tarifárias à exportação de nossos

produtos. Passa pela formação de recursos humanos especializados, que não existe

no Brasil, por investimentos adequados no exterior, a fim de que unidades fabris

brasileiras sejam cabeça de ponte para introdução em outros países de produtos

aqui fabricados. Passa por iniciativas mais numerosas de formulação de acordos

bilaterais e multilaterais que possam resolver por períodos longos questões de

Direito Internacional que hoje inibem os investimentos.

E o empresariado está fazendo a sua parte. A resposta das exportações é

sensível. Está havendo aumento de exportações, mas, em paralelo, crescem

também as importações, por exigência do nosso próprio estágio de desenvolvimento

econômico. Portanto, sente-se pouco o crescimento necessário do saldo de divisas.

Outros exemplos podem ser citados, como os problemas da segurança

pública, do tratamento aos criminosos aprisionados e da aplicação mais ágil da

Justiça. Ciências novas — como a defesa do consumidor — e as questões

ambientais farão parte de nosso debate, sendo redundante neste momento alinhá-

las todas. Mas instrumentos administrativos podem, desde logo, ser imaginados.

Para o comércio exterior, é óbvia a necessidade da criação de Ministério

especializado. Também a questão urbana exige resposta dessa natureza. O
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Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano é hoje formulação

indispensável para o enfrentamento definitivo de nossos problemas nessa área.

O Sr. Xico Graziano - Permite-me V.Exa. um aparte?

O SR. MARCIO FORTES - Com prazer, nobre Deputado.

O Sr. Xico Graziano - Deputado Marcio Fortes, inicialmente, quero

parabenizá-lo pela consistência de seu pronunciamento, que mostra como este

Governo está reorganizando o cenário macroeconômico brasileiro. V.Exa. falou do

nosso comércio exterior. Temos conseguido exportar mais produtos derivados da

agropecuária do que de outros setores industriais, matérias-primas e assim por

diante. Nossa balança de agronegócios este ano será superavitária em 19 bilhões

de reais, mostrando, mais uma vez, que o setor primário, assim denominado

antigamente — hoje é chamado de agronegócio —, está conseguindo gerar divisas

para possibilitar outras importações que poderiam ser devidamente contornadas

com a criação do Ministério do Comércio Exterior, que V.Exa. tão bem tem

defendido.

O SR. MARCIO FORTES – Deputado Xico Graziano, V.Exa. tem toda a razão

nesse seu oportuno aparte. Veja como é interessante: no caso do agronegócio, o

universo de expansão é imensurável. Não se consegue hoje estimá-lo, até porque a

produção agrícola brasileira pode se expandir a uma velocidade e a um custo

adequados a nossa realidade. Só depende, portanto, da outra ponta, dos que vão

comprá-la. Nessa ponta, ao contrário dos setores industrial e de serviços, questões

lógisticas, tarifárias, de juros e de recursos humanos afloram com muito mais vigor.

É quando ocorre o grande obstáculo para o desenvolvimento do agronegócio
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exportável brasileiro: a barreira não-tarifária por razões de natureza fitossanitária ou

por protecionismo explícito mesmo, como é campeã a França.

Mais uma vez, aqui se reforça a necessidade da existência de comando

centralizado.

No caso do agronegócio, a interferência do Ministério da Agricultura, sadia na

maioria das vezes, choca-se com limitações de natureza macroeconômica, que

levam em consideração as principais estrelas de venda no exterior, como os

produtos industrializados. Estes parecem indicar um desenvolvimento econômico,

científico e tecnológico que, muitas vezes, não corresponde à realidade da produção

brasileira.

O Sr. Mauro Benevides – Permite-me V.Exa. um aparte?

O SR. MARCIO FORTES – Pois não, Deputado.

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado, estou chegando de um almoço

oferecido pela Confederação Nacional da Indústria. Durante a exposição feita pelo

Senador Fernando Bezerra, que preside aquele órgão sindical de grau superior,

houve enfoque de alguns pontos de vistas convergentes com aqueles que V.Exa.,

brilhantemente, defende neste instante ao anunciar resultado superavitário da nossa

balança comercial. Parabéns a V.Exa.

O SR. MARCIO FORTES – Agradeço ao Deputado Mauro Benevides, sempre

Senador, o aparte.

A questão administrativa do Estado brasileiro precisa, sim, ser incorporada a

projetos. E aqueles que o PSDB está elaborando para apresentar à sociedade

brasileira, particularmente no ano de campanha eleitoral, incorporam, é claro, o
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modo de fazer aquilo que parece a todos óbvio, como a continuação do projeto de

desenvolvimento brasileiro.

Estamos, portanto, Sr. Presidente, organizando nossas idéias e nossos

projetos. E como responsáveis maiores pelas ações até aqui desenvolvidas nos

últimos anos no Brasil, vamos não só propor, como apresentar candidato próprio à

Presidência da República, que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2003. O PSDB

terá seu candidato. Quem, ainda não sabemos. Nem precisamos saber, porque a

naturalidade com que se escolhe o candidato depende da existência de idéias,

propostas, que têm de ser abraçadas por aquele que terá a responsabilidade de

disseminá-las por todos os recantos do Brasil e por todos os escalões da política

brasileira, em nome da adesão que culminará em resultados eleitorais que sejam

efetivos e palpáveis. Isso depende do engajamento partidário nacional que ele tenha

condições de amealhar para seu maior sucesso eleitoral.

Não podemos — e não é por cisma — abrir mão dessa obrigação. Seria

abdicar de uma responsabilidade de quem, tendo conduzido o País em todos esses

anos, sabe exatamente o que fazer para prosseguir na tarefa que nos parece até

aqui tão bem executada e cujo processo de conclusão ainda está longe de ser

atingido, particularmente no que toca à inclusão social, em que são marcantes os

avanços.

Sabe-se a receita, que está em plena atuação, mas a dimensão nacional, sua

diversidade, a multiplicidade de seus setores de atuação e sobretudo o atraso a que

fomos relegados por décadas, na área econômica, com inflação contínua e

crescente, e na área política, pelas marcas da instabilidade a que me referi no
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começo deste discurso, são superáveis apenas em pouco menos do que uma

geração completa. Não se pode estimar a correção dos problemas brasileiros em

menos de vinte anos.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado Sérgio Barros.

O Sr. Sérgio Barros – Deputado Marcio Fortes, quero saudar V.Exa. pelo

trabalho que tem realizado sobretudo no PSDB, na condição de Secretário-Geral.

V.Exa. é uma das cabeças pensantes deste País que se preocupam em preparar o

País para o futuro. Certamente, no momento oportuno, o PSDB indicará o nome

daquele que irá dar continuidade à reconstrução do País, e V.Exa. tem tanto feito

por esse trabalho. Portanto, parabenizo-o e me associo ao seu discurso.

O SR. MARCIO FORTES – Agradeço a V.Exa., Deputado Sérgio Barros, o

aparte.

E, é claro, continuando sempre, porque as barreiras internacionais ainda

existem e acirram-se na medida em que ganhamos importância em quantidade e em

qualidade. Agrava-se a questão urbana, com o crescimento da população e até com

o discreto aumento da renda geral a que temos assistido, e tantas outras questões.

Temos confiança na nossa sigla. Com nossos mais de mil Prefeitos, cerca de

9 mil Vereadores, seis Governadores, uma centena de Deputados Federais e

dezenas de milhares de militantes estaremos juntos na batalha eleitoral. Uma

batalha que a nós, da Câmara dos Deputados, é sempre prazerosa. É a

oportunidade que temos, a cada quatros anos, de colher o aplauso e a censura para

o que tenhamos feito ou deixado de fazer na condição de representantes da

população. É a época que temos para rever posições que muitas vezes pensamos
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definitivas, mas que mudam de acordo com o interesse e a realidade de vida

daqueles que confiam em nós. Vamos em frente, portanto. Vamos em frente, porque

é nossa responsabilidade.

Muito obrigado.
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O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a imprensa divulgou, no último

final de semana, que o processo de beatificação de Irmã Dulce caminha

celeremente no Vaticano, após cumpridas todas as exigências previstas do Direito

Canômico, entre as quais as exuberantes provas acostadas aos autos respectivos,

que identificam a religiosa da Bahia como possuidora de dotes excepcionais,

recolhidos em depoimentos valiosos de pessoas que com ela de perto conviveram

ao longo de seu benfazejo apostolado.

Tomando conhecimento de tão auspiciosa notícia, os cearenses voltaram a

confiar na possibilidade de também obterem por andamento semelhante as

indicações de Dom Antônio Lustosa e Padre Cícero Romão Batista, além do Padre

José Antônio Ibiapina, todos considerados em condições de alcançar a acolhida

favorável de Sua Santidade o Papa João Paulo II.

Sabe-se que toda documentação alusiva à beatificação de Dom Lustosa foi

completada com fiel observância de toda a preceituação reclamada pela Santa Sé,

valendo destacar que a instrução processual iniciou-se ainda em 1992, tendo o

historiador Vinicius Barros Leal como um dos principais articuladores, ao lado dos

saudosos Monsenhores Francisco Landim e Tito Guedes Cavalcantes.

Os Padres Salesianos, que pertencem à mesma Congregação do saudoso

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, cooperaram, ingentemente, na

complementação dos requisitos indispensáveis, anunciando-se que, desde agosto
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passado, haviam eles sido satisfeitos, cabendo, agora, à Congregação para a Causa

dos Santos proceder à avaliação conclusiva, principiando por sua proclamação

como Venerável — estágio que antecede à beatificação, ansiosamente desejada

pelo povo cearense.

No que concerne ao Padre Cícero Romão Batista, o novo Bispo da Diocese

do Crato, no sul do meu Estado, Dom Fernando Panico, passou a empenhar-se na

ultrapassagem de alguns empecilhos até aqui insuperados, num louvável esforço

para tornar realidade antigo sonho acalentado por milhares de romeiros que

demandam Juazeiro do Norte, duas vezes por ano, na pressurosa expectativa de

receber as graças daquele que foi um defensor intransigente dos carentes e

desafortunados, os quais, já naquela época, compunham um apreciável contingente

de excluídos do nosso perverso mosaico social.

Some-se a isso a corajosa empreitada que comandou contra poderosas

oligarquias que desejavam eternizar-se no poder, deixando à margem os interesses

da grande massa de desprotegidos, vivendo em condições subumanas, sem

qualquer modalidade de assistência do Poder Público.

Aliás, sobre a beatificação do Padre Cícero Romão Batista, mantive duas

audiências especiais com o Núncio Apostólico Dom Álfio Rapizarda, a quem

encareci informações mais detalhadas para o desfazimento de incompreensões que

ainda perduravam em Roma, no que diz respeito à aspiração dos fiéis de Juazeiro

do Norte e numerosas outras cidades nordestinas.

Relativamente ao Padre Ibiapina, o Cônego Sadoc, da Diocese de Sobral,

membro vitalício do Instituto do Ceará, tem-se dedicado, de corpo e alma, à ingente
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missão de recolher preciosas informações sobre sua figura extraordinária,

englobando testemunhos de grande valia, no contexto de processo meticulosamente

elaborado, para atender às preceituações fixadas pela Igreja Católica, com base em

dispositivos canônicos inarredáveis.

O encaminhamento, já obtido, no que se relaciona à beatificação de Irmã

Dulce, reacendeu a esperança de que Dom Lustosa, Padre Cícero e Padre Ibiapina

também poderão vir a ser declarados Beatos, até que possam, numa etapa

posterior, alcançar a condição de Santo, como todos convictamente aspiram.

 Ainda ontem, o ex-Deputado Federal Mauro Sampaio, que ocupou

recentemente a Prefeitura de Juazeiro do Norte, e o Vereador José de Amélia

Duarte Pereira expressaram a mim a confiança em que o Padre Cícero, graças ao

devotado encargo assumido por Dom Panico, Bispo do Crato, obtenha o

reconhecimento de sua beatificação, após cumpridos, cabalmente, todos os estágios

da tramitação reclamada em procedimento dessa extraordinária magnitude.
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O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 16 de novembro de 1999,

trabalhadores rurais acamparam em frente à Fazenda Córrego da Ponte, localizada

em Buritis, Minas Gerais, pertencente, entre outros, ao cidadão Fernando Henrique

Cardoso.

A ocupação tinha como objetivo a liberação de recursos da ordem de 3

milhões de reais, que já deveriam ter sido liberados desde junho de 1999, conforme

anteriores negociações com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

— INCRA.

Pois bem, Sr. Presidente, os Srs. Marco Maciel e Alberto Cardoso

mobilizaram aproximadamente duzentos homens, usando armamentos pesados,

cães e helicópteros, e determinaram a ocupação da propriedade particular do

cidadão Fernando Henrique Cardoso pelo Exército brasileiro, sob o argumento de

que proteger a propriedade privada significava garantir a integridade da instituição

da Presidência da República e da própria ordem democrática .

A determinação de que o Exército brasileiro ocupasse e desse garantias a

uma propriedade particular, quando não existiam sequer indícios de ofensa à

segurança do País, caracterizou-se como prática ilegal, impessoal e imoral,

causando, assim, sérios prejuízos ao povo brasileiro e privilégios desmedidos ao

cidadão Fernando Henrique Cardoso.
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Cientes do prejuízo que estavam causando aos cofres públicos e da

irregularidade que estava sendo cometida, ajuizamos ação popular pleiteando o

reconhecimento da existência de lesão ao patrimônio público pelos Srs. Fernando

Henrique Cardoso, Marco Maciel e Alberto Mendes Cardoso, assim como a

condenação no integral ressarcimento dos prejuízos causados ao patrimônio público

e ao povo brasileiro no montante que for apurado.

Sr. Presidente, a justiça tarda, mas não falha. Em 19 de novembro de 2001, a

Exma. Juíza Federal da 5ª Vara do Distrito Federal julgou procedente o pedido

formulado pelos Parlamentares; afirmou ser abuso de poder a determinação do

deslocamento de tropas do Exército a uma propriedade particular, ainda que o

imóvel pertença ao Exmo. Sr. Presidente da República.

Determinou ainda que se promova o total ressarcimento dos prejuízos

causados ao Erário com a utilização do Exército na defesa da propriedade particular

do cidadão Fernando Henrique Cardoso, devendo o Comandante do Exército,

posteriormente, informar os valores despendidos na operação.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja divulgado pelos meios

de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
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O SR. PAULO LESSA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

 O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO LESSA (PPB-RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pela primeira vez na história do País,

vivemos uma crise energética de graves proporções, sendo imposta ao povo sua

parcela de contribuição, a de racionar energia, mesmo que para isso tenha que abrir

mão de alguns confortos e costumes.

No que diz respeito ao consumidor residencial, o “apagão” não causou

grandes transtornos. Porém, ao segmento da indústria tem trazido conseqüências

desastrosas, com o fechamento de empresas, conseqüentemente gerando

desemprego, o que contraria a política governamental, em especial a de S.Exa., o

Ministro do Trabalho, Dr. Francisco Dornelles.

Ademais, no meu entendimento, o racionamento de energia em época de

escassez de chuva não soluciona o problema da crise, quando muito o adia até a

próxima estação, e, quando os reservatórios estiverem com as cotas mínimas, novo

sacrifício será imposto ao povo. A meu ver, isso não pode ser um problema

permanente.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entendo que cabe também

aos governantes medidas concretas, que visem atacar e solucionar o problema com

a geração de mais energia elétrica.

Defendo que a obrigação do povo de economizar energia elétrica não foi

apenas uma privação. Serviu também para demonstrar que há excesso de consumo

e conscientizou o povo da gravidade do problema.
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Porém, cabe ao Governo a iniciativa de aumentar a produção de energia. No

caso específico do meu Estado do Rio de Janeiro, além das termoeléctricas

recém-construídas, dispõe o Estado de outras alternativas para tornar-se

auto-suficiente em produção de energia elétrica.

Refiro-me ao complexo nuclear de Angra dos Reis, onde se encontram em

pleno funcionamento as Usinas de Angra I e II e em fase de construção a de Angra

III, que, por certo, contribuirá para reduzir o déficit energético da região e do Estado

do Rio de Janeiro.

Diante do exposto, ocupo esta tribuna para defender medidas concretas para

a construção daquele complexo nuclear e não medirei esforços para atuar junto ao

Governo Federal, para que leve a termo o empreendimento.

Muito obrigado.
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O SR. LUIZ ALBERTO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o acordo apresentado, gestado pela base

governista, para o aumento do salário mínimo ainda está longe de alcançar um nível

satisfatório para os trabalhadores no Brasil. A idéia de cortar as emendas de

bancada para a realização do reajuste e o superávit primário da Previdência

sugerem que, se houver vontade política, o Governo e o Congresso Nacional podem

aprovar um salário mínimo de R$ 250,00 sem maiores transtornos para o Orçamento

de 2002.

Todos os anos, o Governo apresenta as mesmas desculpas para não

conceder aumento real ao salário mínimo. O impacto sobre a Previdência e sobre a

folha de pagamento de prefeituras e Estados, o aumento da inflação e o efeito

negativo sobre o emprego são algumas das razões para justificar mais arrocho e

miséria para os trabalhadores.

O Presidente FHC afirmou recentemente que reduzir a pobreza é mais

importante do que reduzir a concentração de renda. Ao fazer essa assertiva, FHC

faz uma opção ideológica e política de como pretende superar os grandes níveis de

desigualdade e miséria no País: de uma só tacada pretende acabar com as

conseqüências, sem mexer nas causas. Essa é uma tarefa teórica talvez não muito

difícil para o presidente sociólogo.

O salário mínimo também tem impacto importante sobre o nível de pobreza

do País. Se a definição estatística da pobreza apresenta diversas magnitudes, todas
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as metodologias ressaltam um aumento da redução da pobreza nos últimos cinco

anos. Para o IPEA, o nível de pobreza teria caído de 33,4% para 25,1% no período.

Segundo o Mapa da Exclusão, o País teria, em 2000, 50 milhões de miseráveis.

Estudos e pesquisas retratam um Brasil desigual não só nos aspectos

geográficos e econômicos, mas também do ponto de vista étnico-racial, facilmente

demonstrável através do mapa das desigualdades raciais, que confirma diferenças

significativas entre negros e brancos no Brasil, concluindo que os negros recebem

60% menos que os brancos e que a renda mensal dos negros é de R$ 170 e a dos

brancos é de R$ 400.

A elevação real do salário mínimo no Brasil não se justifica, portanto, apenas

como medida que venha a conferir maior dignidade para milhões de trabalhadores

brasileiros e suas famílias, mas também como peça estruturante de um conjunto de

medidas que promovam o crescimento econômico com justiça social. Juntamente

com a elevação do salário mínimo real, deve-se lutar por uma verdadeira

fiscalização do seu cumprimento, pelo combate à excessiva flexibilização do nosso

mercado de trabalho, por políticas de emprego que privilegiem os excluídos e por

um novo modelo de relações de trabalho que confira liberdade e autonomia ao

movimento sindical nas negociações coletivas, sem a perda dos seus direitos sociais

históricos. 
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O SR. CARLOS DUNGA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, quero registrar na tarde de hoje a situação gritante por que passa o

Nordeste, principalmente a Paraíba.

Os caminhões-pipa estão deixando de abastecer vários Municípios do semi-

árido paraibano e até o presente momento nada foi definido quanto à liberação de

recursos pata tal fim pelo Ministério competente.

Faço um apelo ao Governo para que determine o pagamento aos caminhões-

pipa, a fim de que não haja prejuízo à comunidade carente do Nordeste.
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O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o número de acidentes

provocados pela utilização de produtos inflamáveis nos lares brasileiros atingiu, nos

últimos anos, proporções alarmantes. Ademais, dados retirados dos registros

hospitalares demonstram que, além do incremento no número de casos, a gravidade

das lesões e queimaduras aumentou a partir da utilização generalizada das

embalagens plásticas.

Com a intenção de contribuir na prevenção desse tipo de acidente, que vitima

crianças e adultos, apresentei nesta Casa projeto de lei com o seguinte teor:

Art. 1º - Esta lei torna obrigatória a utilização de

embalagens resistentes ao fogo na comercialização no

varejo de álcool etílico e de outros produtos inflamáveis.

Art. 2º - A comercialização no varejo de álcool

etílico e de quaisquer outros produtos inflamáveis

somente será permitida, em território nacional, quando

acondicionados em embalagens resistentes ao fogo, que

minimizem o risco de se inflamarem durante o manejo.

Parágrafo único - As embalagens a que se refere o

caput deverão ser certificadas, no que diz respeito à

exigência introduzida por esta Lei, pelo órgão próprio do

Poder Executivo.
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Art. 3º - A embalagem deverá, ainda, conter, de

forma destacada, instruções relativas aos cuidados

necessários na armazenagem, manuseio e utilização do

produto que contém.

Art. 4º - As indústrias, os importadores e os

comerciantes que descumprirem o disposto nesta Lei

ficam sujeitos ao pagamento de multa de R$ 100.000,00

(cem mil reais).

§ 1º - No caso de reincidência, fica o infrator sujeito

ao fechamento de suas instalações e à suspensão de sua

licença para funcionar.

Art. 5º - A multa e a penalidade estabelecidas no

art. 4º serão aplicadas ao fabricante ou importador do

produto e, cumulativamente, ao estabelecimento

responsável pela sua comercialização.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor 120 dias após a sua

publicação.

Até recentemente, a adoção de embalagens que pudessem garantir a

segurança dos usuários era pouco factível, em função dos requisitos técnicos e dos

custos envolvidos na sua fabricação. Essa limitação, entretanto, já não é verdadeira.

O desenvolvimento de novos materiais e de novas tecnologias de produção

tornaram viável a adoção de frascos que atendam aos requisitos de segurança

necessários ao armazenamento, ao manuseio e à utilização de produtos inflamáveis.
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Anteriormente, alguns projetos com a mesma preocupação que tramitaram

por esta Casa não lograram aprovação justamente pelas dificuldades e pelos custos

que poderiam representar para as empresas fabricantes desses produtos. De fato,

não seria justo punir as empresas com expressivo custo adicional, que, certamente,

acabaria sendo transferido para os consumidores. Mas, como já mencionamos, hoje

esses custos podem ser considerados muito reduzidos, especialmente se

comparados com os benefícios que podem trazer para a sociedade de forma geral.

Esse são os motivos que nos levam a, uma vez mais, regulamentar a matéria

através de texto legal, para que, contando com a sensibilidade e o apoio dos nobres

pares, possamos reduzir as trágicas estatísticas desse tipo de acidente doméstico,

além de reduzir os atendimentos hospitalares e, conseqüentemente, reduzir os

gastos do Governo com a saúde pública.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pronunciamento seja divulgado nos

meios de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Deputado Nilson Mourão,

V.Exa. será atendido, em conformidade com o Regimento da Casa.
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O SR. XICO GRAZIANO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. XICO GRAZIANO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta manhã, em reunião histórica, a

Comissão de Agricultura e Política Rural aprovou nova lei para a pesca e a

aqüicultura do País.

Há muitos anos, em 1995, o então Deputado Koyu Iha apresentou projeto de

lei pioneiro nesse sentido. Depois, foi secundado por outros Parlamentares, que

apresentaram nesta Casa a idéia de um código da pesca. O projeto tramitou,

emendas foram aglutinadas.

Seis meses atrás, a Comissão de Agricultura e Política Rural realizou

audiência pública, da qual participaram todos os setores da pesca nacional: pesca

artesanal, profissional e amadora; institutos de pesca e representantes da área de

pesquisa. Trabalhamos na idéia de apresentar um projeto de lei moderno e que

incorporasse principalmente os novos setores da pesca, que hoje se resumem

basicamente na aqüicultura.

Essa passou a ser uma atividade muito importante para a geração de

empregos no País, seja no que se refere ao camarão, que todo o Nordeste está

produzindo, seja à piscicultura. Há atividade conhecida como pesque-e-pague,

espalhada por todo o interior do País, como também a pesca de profundidade e a

pesca não continental, que cada vez mais avança no Brasil.

Agora, o projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, onde será analisado, antes de ser encaminhado ao Senado da República.
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Cumpre-me agradecer a atuação, o trabalho e o esforço do CONEPE; da

Confederação Nacional dos Pescadores; das 23 federações de pescadores, que

aglutinam as colônias de pescadores do Brasil; do Instituto de Pesca da Secretaria

de Agricultura de São Paulo; e da Associação dos Engenheiros de Pesca.

Enalteço e valorizo também o trabalho do Relator do projeto na Comissão de

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Legislatura anterior, Deputado

Jaques Wagner, do PT da Bahia, que fez um relatório muito adequado, e também o

do Deputado Adão Pretto, também do PT, atual Relator na Comissão de Agricultura

e Política Rural, que fez o relatório há dois anos, atualizado pelo substitutivo que tive

a honra de apresentar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a pesca é uma atividade que cresce a

olhos vistos em nosso País. Pela primeira vez na sua história, com sessenta anos de

estatísticas de comércio exterior, o Brasil gerou superávit positivo na balança da

pesca. Nunca isso tinha acontecido. Sempre importamos muito bacalhau, sardinha

e, recentemente, volume substancial de salmão do Chile e da Argentina. Há dois

meses, pela primeira vez na sua história, conseguiu inverter a balança comercial,

exportando muito camarão produzido nos Estados nordestinos, atividade que está

tendo crescimento exponencial.

O camarão é pescado em barcos mais apropriados, arrendados, porque está

sendo trazida tecnologia de pesca para o Brasil. O Sindicato da Pesca de Santos é

pioneiro nessa matéria, ao lado da cooperativa dos pescadores, evidentemente, com

outros Estados, algo sobre o que modernamente começamos a prestar mais

atenção.
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Pesca também é pecuária. E queremos criar no Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento a Secretaria Nacional da Pesca. Essa é a proposta

básica, do ponto de vista da organização do aparelho do Estado, do projeto de lei

aprovado hoje na Comissão de Agricultura e Política Rural, que autoriza o Poder

Executivo a criar a referida secretaria.

Muitas vezes pensamos em pecuária de forma tradicional, englobando

bovinocultura, avicultura, suinocultura, mas recentemente pesca também passou a

ser pecuária, através de pescado, camarão e tilápia. Mostra-se, assim, que o Brasil

realmente incorporou tecnologia fantástica, a qual está gerando divisas, produzindo

comida de alto valor protéico para os brasileiros e, principalmente, gerando

empregos, que é tudo de que o Brasil precisa.

Aos colegas da Comissão de Agricultura e Política Rural fica este registro

histórico nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a doação de órgãos em nosso

País ainda é um tabu para muitas pessoas. As campanhas publicitárias parecem

que não alcançaram seu objetivo principal: fazer com que cada ser humano passe a

ser um doador de órgãos, consciente desse grande ato de amor, e que a família se

sinta na obrigação e no dever de salvar vidas.

Para que se tenha uma idéia, o Maranhão teve 0% no ranking dos Estados

na captação de órgãos no terceiro trimestre de 2001. Tenho certeza de que esse é

um Estado repleto de pessoas maravilhosas, cheias de esperança em uma vida

melhor. Mas por que será que não se registrou nenhuma captação de órgãos

naquele Estado? Será má vontade da população, dos maranhenses? Claro que não!

O que talvez não tenha sido feito é a conscientização da população para esse gesto

nobre, que salva vidas.

Os Estados da Federação que mais se destacaram foram Rio Grande do Sul,

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina, tendo o Distrito

Federal superado todas as expectativas, recebendo 20% de um percentual de

doações realizadas por 1 milhão de pessoas. O Rio Grande do Sul teve 15,8%,

sendo o segundo no ranking.

Como Parlamentar gaúcho, fico muito feliz em constatar que meu Estado é

consciente de seus deveres humano-sociais. Nosso povo gosta de estar presente

em assuntos para o bem da coletividade e sempre que pode quer ajudar o próximo.
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Fico sensibilizado com a presteza dessas pessoas que, de forma abnegada e

consciente, doam parte de si para um dia, quem sabe, salvar uma vida. A doação é

acima de tudo um ato de coragem e amor, tanto dos parentes quanto do doador.

Chamo a atenção do Ministério da Saúde para a criação de uma campanha

efetivamente esclarecedora, educativa e acima de tudo popular, a fim de que todos

os Estados da Federação passem a participar do projeto de captação de órgãos.

Alerto ainda para o fato de que a captação de órgãos não depende somente

da boa vontade da população. É preciso que garantamos condições técnicas para a

retirada dos órgãos dos doadores, que na maioria da vezes são desperdiçados por

falta de pessoal e equipamentos especializados. Em cada cidade com mais de 100

mil habitantes deveria haver uma equipe de profissionais bem equipada para fazer

com segurança e habilidade a retirada de órgãos dos doadores.

Nosso País é imenso, sei das dificuldades, mas espero que todo o Brasil siga

o exemplo do Rio Grande do Sul nessa empreitada magnífica.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Passa-se à eleição para o

Conselho da República.

São os seguintes candidatos: Dr. Walter da Costa Porto; Dra. Zilda Arns;

Deputado Itamar Serpa, Deputado Edmar Moreira; Dr. Marcelo Sequeira, Dr.

Evandro Lins e Silva; Deputado José de Abreu. Desistiram oficialmente das suas

candidaturas os nobres Deputados Antonio Kandir, Chico Sardelli, Maria Lúcia,

Roberto Argenta e Cláudio Cajado.

Está iniciada a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Concedo a palavra pela

ordem ao Deputado Paulo Feijó.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os Municípios do Estado do Estado do Rio

de janeiro apresentam, na maioria das vezes, características semelhantes no

tocante à vocação econômica, sustentada em grande parte por atividades de cunho

agrícola ou turístico, e reúnem, ao longo dos últimos anos, as mesmas dificuldades,

principalmente no que se refere à composição de suas receitas.

Ao longo de meus dois mandatos como Deputado Federal, tenho procurado

atuar de forma veemente no combate a essas questões, oferecendo-me como

parceiro das Prefeituras do norte e centro-norte do Estado do Rio de Janeiro, por

reconhecer a série de dificuldades que são levadas a enfrentar.

Neste esforço, Sr. Presidente, tenho sido apoiado pela valiosa sensibilidade

de diferentes representantes de autarquias federais, com a finalidade de se

assegurar programas na área de saneamento, educação, saúde e infra-estrutura

que estabeleçam conjunto de fatores que permitam o atendimento das demandas

sociais cada vez maiores nesses Municípios do interior fluminense.

Vários são os Municípios no norte, noroeste e centro-norte fluminense com os

quais me preocupo no sentido de atuar como um elo de ligação entre as Prefeituras

e o Governo Federal, defendendo projetos, brigando por recursos para convênios,

levantando minha voz em plenário quando são avaliados os interesses dessa gente

humilde, mas trabalhadora, guerreira.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

633

Reporto-me a Municípios como Miracema, no noroeste do Estado do Rio de

Janeiro, cuja população pretendo auxiliar com a força de meu mandato, tendo para

tanto mantido encontro, há poucas semanas, com o Prefeito em exercício, Sr. José

Carlos Cabreira, e lideranças políticas e comunitárias, no sentido de que possamos

verificar medidas de apoio à administração municipal local.

Nessa ocasião fui recebido pelo Prefeito José Carlos Cabreira, em companhia

de sua esposa Mafalda Vânia, e do Presidente da Câmara, Vereador Welington

Ronzei, quando nos apresentaram a solicitação de ajuda financeira do Governo

Federal para beneficiar os usuários do SUS que dependem do Hospital de

Miracema, que beneficia com atendimento médico, principalmente, as camadas mais

carentes da comunidade local.

O Prefeito em exercício expôs a impossibilidade do Município de proporcionar

uma destinação intensa de recursos que possibilitem a recuperação do hospital,

reiterando a necessidade do surgimento de uma parceria para que a reformulação

da referida unidade de saúde possa ser concretizada.

Considero essas reivindicações justas e já assumi o compromisso de serem

atendidas, com o apoio do Ministério da Saúde, para ampliar o atendimento à

população de Miracema, apresentando o meu comprometimento de lutar por ajuda,

dirigindo-me aos profissionais que atuam no hospital, como a Diretora Clínica, Dra.

Silviane, e também ao Dr. José Paulo, Dr. Armando, Dr. José Barbi e Dr. Ney

Guterrez, no sentido de que possamos unir reforços.

O canal de diálogo que tenho buscado manter com os Municípios do interior

do Estado do Rio de Janeiro pauta-se pela conversa franca que possibilita, com
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transparência, identificar as áreas em que eu, como Parlamentar, posso contribuir,

atuando neste insigne Parlamento e junto ao Governo Federal.

Pauto o meu perfil de representação regional vinculando-o aos Municípios do

norte, noroeste e centro-norte fluminense, colocando-me à disposição de seus

representantes políticos, procurando ajudar no que me for possível, dentro das

minhas limitações e da postura ética de meu exercício parlamentar.

Ao encerrar este pronunciamento, gostaria de ressaltar minha ligação e meu

compromisso regional, enfatizando que manterei sempre uma postura vigilante e

atenta sobre os assuntos relativos ao norte, noroeste e centro-norte fluminense, na

certeza de que assim faço minha pequena parte na indução do desenvolvimento do

interior do Estado do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, muito feliz, quero fazer um registro público e formal sobre

a realização do 10º Congresso Nacional do Partido Comunista do Brasil. Dele

participam 850 delegados de 26 Estados do Brasil, num clima de muita coragem,

combatividade e unidade política, e 32 delegações de países da Europa, Ásia, África

e América Latina.

Estamos debatendo não apenas a reafirmação da perspectiva socialista e da

nossa bandeira, o socialismo, mas também a situação internacional, propostas de

um projeto alternativo para o Brasil e a própria organização partidária.

Registramos, com destaque, a presença nesse congresso da Organização

para a Libertação da Palestina, cuja representação nos deu informações

estarrecedoras, que só vêm confirmar o processo de fascistização e de terrorismo de

Estado norte-americano e israelense. A OLP busca apoio das comunidades

brasileira e internacional.

Estiveram também presentes ao congresso representações de todos os

partidos de oposição, além de órgãos institucionais de Governos de Estados e de

Municípios de várias unidades brasileiras.

Reitero à Casa que a realização desse Congresso marca momento histórico

na vida do PCdoB, que completará 80 anos de fundação no próximo 25 de março,

reafirma seu crescimento, abrangência, amplitude e, ao mesmo tempo, sua firmeza

e coerência na luta pela liberdade, pela unidade das oposições, pelo socialismo,



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

636

pela soberania nacional, pelos direitos do trabalho e pela universalização das

políticas públicas.

É fundamental haver uma ruptura com a lógica atual da política

macroeconômica, da asfixia e da perda de direitos, sem a qual nenhuma opção

política poderá dar respostas a este País. As saídas para o Brasil não podem ser

maquiadas nem se basear substancialmente em políticas compensatórias.

É preciso lançarmos saídas que rompam com a lógica financeira, com a

lógica da entrega do patrimônio público brasileiro, com a retirada de direitos sociais

e com o extermínio das políticas públicas e universais.

Discutimos no Congresso teses nacionais e internacionais, o fortalecimento

da organização partidária e a compreensão política de que as alternativas para o

Brasil não serão conquistadas por um único partido, tampouco a eleição será ganha

por um único partido.

Temos de buscar a maturidade, a responsabilidade política de unir as forças

de oposição, não apenas o núcleo de esquerda, mas todos aqueles que se somam

no anseio de romper com o Estado atual, a fim de que possamos construir um País

em que exista igualdade e eqüidade e que os 50 milhões de brasileiros que vivem

abaixo da linha de pobreza sejam incluídos nesse projeto.

Temos muita esperança no Congresso Nacional do PCdoB. Percebemos nos

delegados de todos os países enorme expectativa de transformação e de

fortalecimento das organizações sociais e populares deste País, sem as quais é

impossível mudar nossa realidade. Não temos como alterar a realidade brasileira

apenas no campo institucional. É necessário melhor estruturação e fortalecimento da
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resistência popular. E aí se insere o movimento sindical, que tem de manter sua

estrutura democrática, mas com unicidade na luta contra a retirada de direitos e a

tentativa de quebra de sua estrutura de resistência.

Sr. Presidente, faço este registro com muita satisfação. Toda nossa bancada

está participando desse congresso. Depois de ter participado de mais de 50% dos

trabalhos, tive de me deslocar para Brasília a fim de representar o partido em

votações importantes e polêmicas que aqui ocorrerão, mas com a cabeça, a alma e

o sentimento no Congresso Nacional do PCdoB.

Registro nossa satisfação por se tratar de um congresso combativo, onde se

travam debates de alta qualidade, contando com a solidariedade internacional. A

nossa posição é de defesa permanente do Brasil, do socialismo, do trabalho e da

cidadania.

Saibam todas as forças políticas da Casa e deste País que o PCdoB não

arriou sua bandeira vermelha, mantém a generosidade e ampla visão política, muito

firme em seus princípios. Vê com clareza a necessidade de ampla aliança das

Oposições para que se consiga alternativa justa no ano 2002.

Muito obrigada a V.Exa., Sr. Presidente.
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O SR. CARLITO MERSS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLITO MERSS (PT-SC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, convivemos em Santa Catarina,

desde que tivemos a ousadia de disputar o poder no Município de Joinville, com um

debate promovido por parcela minoritária da imprensa, que reitera a afirmação de

que este Deputado não leva "verbas federais para a cidade". Tal qual seguidores

fundamentalistas de Goebells, que disse "nós fizemos o Reich com a propaganda",

matérias jornalísticas ficam repetindo a questão, talvez para transformar a mentira

em uma verdade imposta.

Como qualquer jornalista ocupa um espaço público, portanto compromissado

com a democracia, a pluralidade, o debate e a educação da cidadania, entendo que

a questão da execução orçamentária deve ser analisada no contexto político das

prerrogativas constitucionais do Parlamento.

É preciso discutir com a população o verdadeiro caráter de um mandato

parlamentar, como é operada a transferência de recursos públicos entre os entes da

República e qual o espaço de ação do Parlamento na liberação de recursos.

Além disso, a imprensa deveria priorizar, como compromisso profissional, o

debate sobre a importância do processo legislativo, da fiscalização sobre o

Executivo, do equilíbrio político do Congresso, das matérias relevantes que são

votadas e do caráter do planejamento orçamentário, conforme estabelece a

Constituição.
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Não podemos tolerar que a influência política e a barganha prevaleçam sobre

a lei, o que estimula uma histórica relação de cumplicidade da corrupção com os

negócios públicos. Essa visão patrocina o "circo armado" de que a liberação de

emendas representa a realização de um mandato parlamentar, como se fôssemos

despachantes monetários dos Municípios e eleitos apenas para isso.

Ora, resumir a análise do desempenho parlamentar à liberação de emendas

só pode revelar má-fé ou ignorância mesmo. Basta ver o quadro de empenho das

emendas individuais do Orçamento para perceber como é operado o gigantesco

esquema de reprodução da política conservadora e do clientelismo, especialmente

através da liberação discricionária e seletiva de emendas parlamentares, uma

faculdade imoral mas considerada legal pelo Poder Executivo.

Do dia 16 de novembro ao dia 30, momento crucial da votação do Projeto de

Lei nº 5.483, de 2001, do Poder Executivo, que alterava a CLT, os Parlamentares da

base do Governo em Santa Catarina tiveram aumentos nos empenhos de suas

emendas que variaram de 12% a 178%. A média dos Deputados que votaram com o

Governo teve 48,5% de acréscimo em seus empenhos. O PT teve zero por cento de

empenho nesse período. Ou seja, o Governo flagrantemente autorizou o empenho

das emendas aos Deputados da base para viabilizar mudanças na legislação

trabalhista. Libera-se verbas orçamentárias para poucas Prefeituras e tira-se

recursos de todos os trabalhadores catarinenses, tais como FGTS, férias e décimo

terceiro, além de ameaçar direitos históricos como a licença-maternidade, o

descanso remunerado e a licença-paternidade.
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Esse o mérito do debate sobre o Parlamento que gostaríamos de discutir.

Porque esse estardalhaço quando um Deputado "leva" algumas migalhas para o

Município e o silêncio quanto ao modelo econômico que "leva" bilhões para a

especulação financeira, que suga salários com uma tributação ostensiva, que sufoca

o empresariado com impostos cumulativos? Apresentamos 1 milhão de reais em

emendas para a Prefeitura de Joinville tanto em 2001 como em 2002. Sou o

Deputado que mais emendas individuais aprovou no Orçamento para aquela cidade.

Quem apresenta o Plano de Trabalho e viabiliza o empenho da emenda aprovada é

o Município. Mas qual o compromisso da Prefeitura em liberar verbas da Oposição?

Em 2001, só para citar um exemplo, a Prefeitura não cumpriu prazos para a

apresentação dos documentos necessários à construção de um Centro de

Referência em Saúde do Trabalhador. Perdemos aquela verba. Reapresentamos a

emenda em 2001, mas corremos o mesmo risco. Além de contar com a falta de

empenho da Prefeitura, enfrentamos a manipulação política do OGU, com

discriminação evidente aos Deputados da Oposição.

Essa situação de improvisação orçamentária precisa acabar. Não é mais

possível que, faltando trinta dias para o final do ano, o Governo Federal envie

créditos no valor de 42 bilhões de reais. Durante todo o ano investiu 3,3 bilhões de

reais, e agora, no apagar das luzes, envia um crédito desses, que, certamente, será

inscrito nos restos a pagar e liberado no ano que vem juntamente com o Orçamento

de 2002. Tudo para ter mais "volume" de recursos capaz de operar investimentos

em ano eleitoral, querendo com isso que a população esqueça o confisco da tabela

do Imposto de Renda, os sete anos de congelamento salarial dos servidores
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públicos, as sucessivas prorrogações da CPMF, o rombo do PROER e a falácia das

privatizações, dinheiro que não apareceu na saúde e na educação do povo

brasileiro, mas que fomentou um modelo no qual a dívida interna cresceu de 68

bilhões de reais em 1994 para 750 bilhões de reais até o final deste Governo.

Só para finalizar, cabe destacar que foi a Oposição que bancou o aumento do

salário mínimo para R$ 180,00 e é de novo a Oposição que está forçando a

correção da tabela do Imposto de Renda, a inclusão dos pequenos agricultores na

renegociação das dívidas rurais e o aumento do salário mínimo em 2002.

Queríamos aumentar o valor do salário mínimo para R$ 250 reais, cerca de 100

dólares. O Governo enviou mensagem propondo 9 reais de aumento. As

negociações se encaminham para o patamar de um salário de 200 reais. Serão 20

reais de aumento no salário mínimo, que, só em Santa Catarina, irá representar,

caso seja repassado aos benefícios previdenciários pagos no Estado, conforme

determina a Constituição, cerca de 210 milhões de reais a mais que não irão para

obras demagógicas, muitas desnecessárias, mas para o bolso do cidadão,

ampliando sua capacidade aquisitiva para a compra de roupas, remédios, alimentos,

investimentos na moradia, dinamizando a economia local e gerando empregos.

Se repassarmos o impacto do aumento do mínimo para a iniciativa privada e

a economia informal, teremos a oportunidade de reduzir minimamente a perversa

concentração de renda no País, ampliando a fatia de salários no PIB. Da mesma

forma, a mudança da tabela do Imposto de Renda pode devolver aos contribuintes

brasileiros mais de 3 bilhões de reais que o Governo vem confiscando através do

artifício de congelamento da tabela de descontos.
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Não tenho esperanças de que manchetes reconheçam esse fato e digam que

"a ação do PT promove a justiça fiscal e traz mais recursos para o cidadão". Alguns

devem preferir continuar batendo na tecla de que "o Deputado não traz recursos

para a cidade". Particularmente, sigo tranqüilo em minha atividade parlamentar,

procurando honrar, com muito trabalho e dedicação, o compromisso que tenho com

o eleitor que me proporcionou esta representação. Não descansarei enquanto não

enfrentarmos com radicalidade o processo orçamentário, transformando a lei

autorizativa em impositiva e fazendo um processo participativo de elaboração da lei,

com o envolvimento de todas as regiões do País, talvez à semelhança do orçamento

regionalizado que aprovamos em Santa Catarina.

Da mesma forma, insisto: enquanto não fizermos uma efetiva reforma

tributária que desconcentre os recursos da União, capitalizando Estados e

Municípios, não conseguiremos acabar com a perniciosa prática do chapéu na mão,

a romaria de Prefeitos em Brasília se humilhando para conseguir poucos recursos

para obras fundamentais.

Só uma reforma tributária ampla pode viabilizar o desenvolvimento econômico

e social do País e proporcionar um planejamento orçamentário efetivo, com justiça e

isonomia na sua execução. Caso contrário, continuaremos com o equívoco de

alguns achando que Deputados devam barganhar influência para liberar farelos da

extrema concentração de recursos da União.
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O SR. SÉRGIO NOVAIS  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB-CE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer um registro sobre o transcurso

do Dia do Engenheiro, que se comemora em 12 de dezembro.

Sr. Presidente, os engenheiros pertencem a uma categoria que tem bem

servido a este País e se destacado em diversos campos: genética, petróleo,

comunicação, eletricidade, sanitário, etc.

Apesar de o projeto neoliberal diminuir a possibilidade de a Engenharia

exercer papel de destaque em toda a América, temos de consagrá-la em nosso

País. Portanto, saúdo toda a classe, na pessoa dos Presidentes do CREA e do

Sindicato dos Engenheiros do Ceará.

Outro assunto, Sr. Presidente. Hoje está em pauta medida provisória que

interessa ao Estado de V.Exa., o Piauí, ao Ceará e a todo o Nordeste brasileiro.

Essa medida ficou fora das negociações ocorridas entre a bancada ruralista, que

negociava, através da Comissão de Agricultura, com o Planalto, por intermédio dos

Ministros Pedro Malan e Pratini de Moraes.

Os grandes proprietários conseguiram a renegociação de suas dívidas em 25

anos, com juros de 3%, tanto através do PESA quanto da securitização. No entanto,

os pequenos e médios produtores rurais do Nordeste ficaram fora da negociação.

Isso causou espanto em nossa região.

Como é que se negociam dívidas de mais de 20 bilhões de reais de grandes

produtores rurais do Brasil e deixam de fora 90% dos produtores da região
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nordestina? V.Exa. sabe que estamos vivendo rigoroso período de seca este ano. A

região úmida do Ceará e da Paraíba, o Cariri, sofreu neste ano de 2001 um dos

períodos mais secos da sua história. No entanto, 90% dos pequenos e médios

produtores rurais do PRONAF e do fundo constitucional estavam de fora. Hoje há

possibilidade de renegociar a dívida dentro da Medida Provisória nº 9. Vai então o

apelo a toda a bancada nordestina para fazermos esse acordo. Os

encaminhamentos e as tratativas já estão avançadas no sentido de inserir na

medida provisória tanto as dívidas do PRONAF quanto as contraídas pelos fundos

constitucionais. Assim poderemos ter consolidado o acordo hoje, com a aprovação

da medida provisória.

Trata-se de matéria da maior importância. Diversos produtores rurais do

Nordeste estão saindo das suas propriedades, deixando de produzir alimentos,

deixando de gerar emprego e renda nas suas regiões e indo para as Capitais e para

as grandes cidades, aprofundando, em conseqüência, a crise. Esta é uma boa hora

de se fazer uma negociação que contemple o pequeno e médio produtor rural, é

quando votamos a Medida Provisória nº 9.

Portanto, Sr. Presidente, quero apelar aos Líderes desta Casa que vão

acertar a votação da Medida Provisória nº 9, para que olhem, com muita atenção, a

emenda relativa aos fundos constitucionais e ao PRONAF.

O pequeno e o médio produtor, historicamente, são os que mais honram as

suas dívidas; são os mais adimplentes com o sistema de crédito rural no Brasil,

mesmo tendo dificuldades; no caso dos nordestinos, principalmente agora, por

causa da seca que assola o Nordeste.
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Portanto, Sr. Presidente, tenho certeza de que essa medida foi muito mal

elaborada pela equipe econômica. Mais uma vez, ela só vê os pequenos e médios

produtores como pessoas cheias de dificuldades. É a lógica de concentração de

renda, muito adotada pelo sistema neoliberal encabeçado pelo Sr. Fernando

Henrique Cardoso. Não podemos avalizar essa lógica, pelo contrário, a nossa lógica

é favorecer o pequeno e o médio, para haja um mínimo de justiça social neste País.

Não se faz justiça social e justa distribuição de renda sem o apoio ao pequeno e ao

médio produtor rural.

Muito obrigado, Presidente.
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O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB-MG. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara Federal prestou na

semana passada uma significativa e merecida homenagem ao SERPRO pelo

transcurso dos seus 37 anos de atividades permanentes a serviço dos órgãos do

Governo Federal .

Criado pela Lei nº 4.516, de dezembro de 1964, para modernizar e dar

agilidade a setores estratégicos da administração pública, presta, até hoje, serviços

inestimáveis à Nação. É uma empresa vinculada ao Ministério da Fazenda e cresceu

desenvolvendo programas e serviços que permitiram maior controle e transferência

sobre a receita e gastos públicos. Consolidou-se ao longo dos anos, aprimorando

tecnologias adotadas por diversos setores públicos federais, estaduais e municipais

e incorporadas à vida do cidadão brasileiro.

Podemos afirmar, com absoluta convicção, que o SERPRO veio trazer mais

transparência e confiabilidade ao serviço público. Sem ele, seria quase impossível

encontrar soluções, baseadas em tecnologia da informação, para o êxito das

decisões e operações da administração das finanças públicas e das ações

estruturadoras e integradoras da administração federal.

Com sede em Brasília e presença física em dez regionais pelo território

nacional, ele abriga 8.656 empregados, em mais de 330 Municípios brasileiros.

Integrado ao Ministério da Fazenda, atua também no segmento das ações

estruturadas e integradoras da Administração Pública Federal, que é constituída
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pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e estende-se a órgãos do

Governo que venham a constituir ações nesse segmento e que demandam serviços

característicos da empresa.

Sua missão é fornecer soluções baseadas em tecnologia da informação, para

o êxito das decisões e operações da administração das finanças públicas.

O SERPRO, hoje, é uma fonte informativa do Legislativo Federal,

principalmente depois que o saudoso Presidente da Casa, Luis Eduardo Magalhães,

dotou os gabinetes de terminais de informática, colocando nós, Parlamentares, em

contato permanente com todos os órgãos fornecedores de dados.

A empresa tem história, tem exemplo, tem confiabilidade, graças à sua

consagrada equipe de técnicos e funcionários dos escalões menores. Sempre teve a

dirigi-la profissionais competentes, que colocaram o dever acima de tudo.

Atualmente tem na sua direção o conceituado engenheiro eletrônico Wolney Mendes

Martins, formado pela Universidade de Brasília. Pós-graduado em Teleinformática, é

Analista de Informática do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)

desde 1983. Teve atuação destacada nas áreas de Tecnologia de Redes,

Tratamento de Dados, Consultoria Tecnológica, Desenvolvimento de Operações e

Tecnologia de 1994 a 2000. Foi Diretor-Superintendente, respondendo pelo

gerenciamento empresarial, desde novembro de 2000, e hoje é Diretor-Presidente

do SERPRO.

Quero ressaltar, finalmente, outra qualidade desse consagrado engenheiro da

área eletrônica. Ele é filho da minha cidade de Ituiutaba, do Triângulo Mineiro, e

todos nós nos orgulhamos dessa figura ilustre de nossa terra, que provou, mais uma
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vez, que ela é também o berço de grandes homens que fazem o progresso da

Nação.
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O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de falar sobre matéria veiculada no Caderno de

Esporte do jornal Folha de S.Paulo, edição de ontem. O autor da matéria afirma que

essa é a menor final do Brasil.

O título já mostra que a matéria é preconceituosa, pelo menos tem o ranço do

jornalista que imagina que futebol só existe em São Paulo e no Rio de Janeiro. E

esse ranço foi desfeito, até porque o Atlético paranaense e o São Caetano foram as

equipes que melhor se apresentaram durante todo o Campeonato Brasileiro, com

melhor ataque, melhor defesa, melhores jogadores e com uma situação diferente.

Seus jogadores não são grandes estrelas que ganham salários exorbitantes ou

mercenários do futebol. Eles jogam em conjunto, e é esse conjunto que faz o futebol

vibrante que hoje o São Caetano e o Atlético paranaense exibem.

Como brasileiro, quero dizer que matéria como essa só mostra o preconceito

que existe e faz com que se semeie a cizânia entre o povo brasileiro, em especial

entre os clubes de futebol.

Em determinado momento, o jornalista Rodrigo Bueno, autor da matéria, diz

que o Atlético é um time violento na sua defesa e que o São Caetano é um time que

só joga na base do chuveirinho. Quer dizer, questões subjetivas que não

acrescentam nada ao futebol, paixão do povo brasileiro.

De outro lado, Sr. Presidente, é importante destacar também que os referidos

clubes já participaram, no ano passado, da Taça Libertadores da América; já foram
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campeões nos seus Estados e mostram claramente que estão desenvolvendo, a

cada dia que passa, aquilo que há de melhor: o centro de treinamento de futebol. Os

jogadores começam a praticar quando ainda são menores de idade. Das escolas

saem jogadores que formam times dos grandes clubes brasileiros.

O Atlético paranaense, do qual sou torcedor e gosto muito, tem o estádio

melhor e mais moderno do Brasil. E o jornalista diz que é a menor final referindo-se

a números, 30 mil pessoas, que é a lotação dos estádios de futebol, tanto o São

Caetano quanto o Atlético.

Veja V.Exa.: os grandes e mais modernos estádios do mundo não têm

número maior do que esse no seu interior. A história do Maracanã, do Morumbi e de

outros grandes estádios já acabou; já passou. É coisa do passado! Hoje não! São

estádios confortáveis, para que a pessoa possa realmente ir até lá assistir aos jogos.

No referido jornal há uma série de outras informações, a exemplo das

publicada no artigo de autoria do jornalista José Roberto Torero, com interessante

título, “Justo, justíssimo”. Ele escreve exatamente sobre o Atlético paranaense e o

São Caetano, sobre a justiça com que os dois melhores clubes da atualidade

chegaram à final.

No final do artigo, diz o jornalista:

Seja campeão o São Caetano, seja campeão o

Atlético-PR, esse Brasileirão terá um final diferente dos

anteriores, um final que, espero, também levará um sopro

de renovação às próximas instâncias políticas, judiciais,

fiscais e até policiais que julgarão a conduta de uma gente
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esperta, mas esperta de uma maneira que faz a gente

desgostar da esperteza.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, congratulo-me com a atleta Juliana Moreira de Souza, do

Município de Paracuru, por ter se sagrado Campeã Brasileira de Caratê, e com seu

pai, José Haroldo Nascimento de Souza, Vice-Presidente da Câmara Municipal de

Paracuru.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, quero deixar registrada a participação de mais de 60 mil pessoas na

Festa do Peão do Boadeiro, no último final de semana, na cidade de Ananindeua,

Estado do Pará. Embora tradicional nas Regiões Sudeste e Sul, esse tipo de festa

não o é na Região Norte. Por isso parabenizo o Prefeito Manoel Pioneiro pelo

grande evento.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Concedo a palavra, pela

ordem, ao Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, ontem esta Casa votou projeto que permite a entrada de capital

estrangeiro na mídia — pessoa jurídica até 30%.

Após longa discussão, algumas concessões foram feitas para a programação

dos meios de comunicação, conforme compromisso assumido por todos os partidos

de oposição e pela Mesa da Câmara dos Deputados.

Desse modo, quero deixar registrada minha convicção contrária ao projeto,

embora tenha defendido o voto favorável, por ser militante fiel às deliberações

democráticas da nossa bancada.

Sem dúvida, a mídia brasileira tem padrão de qualidade bastante baixo. Basta

ver o conjunto de programas da televisão e do rádio. Mas esse não é o problema,

porque um dos elementos usados na argumentação é o de que a entrada de capital

e de novas tecnologias ajudariam a aumentar o nível da programação brasileira.

Quando sintonizo os canais de TV a cabo — americanas, italianas,

espanholas —, observo que a mídia brasileira extrai o que há de pior das redes

estrangeiras, seguindo o mesmo padrão. Não muda muito. E digo mais: de onde se

extrai programações mais consistentes é exatamente das rádios e tevês estatais

européias, como a TV Francesa e a BBC de Londres.

Mas a discussão sobre a mídia tem outro caráter: o debate sobre soberania e

deliberação do que vem a ser realmente capital. A entrada do capital estrangeiro na

indústria alimentícia, metalúrgica, nas montadoras é diferente do aporte que traz a
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entrada do capital externo à mídia nacional. No caso, estamos falando da formação

cultural, política e ideológica. Estamos falando rigorosamente de idéias, informações

e ideologias.

Não há como controlar proprietário de empresa. Se ele detém 30% da

empresa, vai exigir, com seu poder, a possibilidade de influir, direcionar e indicar

prioridades, inclusive editoriais, fundamentalmente noticiários. Não há como

controlar nem quando demarcamos limites estabelecendo que brasileiros façam as

programações e ocupem postos centrais. E isso não está garantido, porque sempre

haverá testas-de-ferro para defender outros interesses.

Já existe grande imperialismo cultural no Brasil. Não sou daqueles que acham

a mídia nacional neutra. Pelo contrário, eu a considero extremamente conservadora,

governista, abraçante do processo neoliberal e do projeto que aí está, associando-se

facilmente ao capital internacional. Isso é concessão do serviço público de Estado e

podemos, sim, dialogar diferentemente com esse setor entre brasileiros. A entrada

de capital estrangeiro complica mais a relação.

Sr. Presidente, precisamos democratizar os meios de comunicação,

democratizar a informação, com os novos meios sendo garantidos às populações, e

quebrar o monopólio dos meios de comunicação de massa. O grande capital que

entra — e é grande capital — não vem só atrás de lucro, mas também de

determinações políticas de comando e de poder. E podemos estar certos de que sua

entrada só reforça monopólios.

Só os grandes monopólios e tecnologias vão ter acesso a isso. De modo que

isso trabalha no sentido contrário de um programa que fala em democratização dos
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meios de comunicação de massa.

Temos de lutar para que rádios e televisões comunitárias, sindicatos, partidos

políticos e igrejas tenham acesso aos meios de comunicação de massa. Hoje existe

imensa concentração, que cria o chamado pensamento único na sociedade

brasileira.

Precisamos democratizar os meios de comunicação quebrando seus

monopólios, e não ajudar a concentrá-los.

Muito obrigado.
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A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcionários desta Casa, hoje tenho muitos

assuntos para abordar, mas vou escolher alguns.

A bancada do Partido dos Trabalhadores decidiu que não irá votar o

Orçamento se outras questões importantes não forem decididas. Primeiro, a dívida

dos agricultores familiares assentados, até agora sem solução. Não abriremos mão

de resolver este grave problema social. O Governo está de costas para os

trabalhadores rurais, mas acendeu várias velas para os grandes fazendeiros. Aliás,

deu-lhes a chave do cofre.

Outra questão vergonhosa para o País é o salário mínimo. A Constituição

dispõe que este deve dar mais garantias às famílias brasileiras para que possam

viver com dignidade.

Segundo o DIEESE, o salário mínimo hoje devia ser de 1.091,04, para

garantir moradia, educação, previdência, lazer, alimentação etc., conforme está

previsto na Lei Maior. Mas o Governo não reconhece isso. O DIEESE mostra-nos

também que, de 1994 a 2001, durante o Governo do Presidente Fernando Henrique

Cardoso, o trabalhador teve grande perda salarial, porque o custo de vida subiu em

torno de 167,7%, mas o salário não sofreu esse reajuste. O Índice Nacional de

Preços ao Consumidor aponta 111,4% de perda. Nesse período, o número de

pobres cresceu. Quando começou este Governo, havia 32 milhões de pobres abaixo

da linha de pobreza. Hoje, há 50 milhões de pobres e a renda nacional está
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concentrada apenas nas mãos de 10% dos brasileiros. Portanto, cerca de 17

milhões detêm 47% de toda a riqueza nacional.

Ontem, o Presidente da República, o príncipe dos sociólogos nacionais —

acreditávamos que ele teria uma outra linguagem —, disse: “Se querem resolver o

problema do salário mínimo, que os Deputados o façam”. Nesse caso, S.Exa.

precisa renunciar ao Governo, já que não tem propostas, não sabe o que fazer com

o País, com os trabalhadores. Além do mais, deve pedir desculpas aos que votaram

e acreditaram nele. É uma vergonha colocar emendas dos Deputados como moeda

de troca para negociação do salário mínimo.

S.Exa. devia ter respeito. Repito: essas emendas não devem ser moeda de

troca para resolver o problema do salário mínimo. O Governo tem que dizer de onde

vai tirar o dinheiro. Não queremos saber se vai diminuir recursos para os bancos, se

vai pagar nossa dívida externa ou se vai resolver o problema da dívida interna.

É uma vergonha assistirmos a uma proposta indecente como essa do

Governo Fernando Henrique Cardoso.

 A bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou proposta muito tímida de

220 reais, vinculando o mesmo índice de correção aos aposentados. Não dá para

aceitar que estes paguem a conta para um Governo que está vendendo e destruindo

o País, que está concentrando renda e riqueza nas mãos de alguns poucos.

Entendemos que o Brasil precisa, sim, tomar outro rumo, distribuir renda. E a

renda se distribui por meio de salários, da reforma tributária, para que os ricos

paguem mais impostos e os pobres possam pagar menos impostos e, assim,

aumentar sua renda pessoal.
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Sr. Presidente, entendemos que o mínimo que esta Casa precisa fazer, antes

de se encerrarem os trabalhos legislativos e antes de se votar o Orçamento Geral da

União, é resolver algumas graves questões sociais da classe trabalhadora brasileira.

Obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acontece nesta quinta e sexta-feira, na

cidade de Resplendor, no leste de Minas Gerais, as comemorações pelos 500 anos

da descoberta do Rio Doce, sem dúvida alguma um dos rios mais importantes do

País. Encontros, debates e shows artísticos com a participação de representantes

de mais de duzentos Municípios, Prefeitos, líderes comunitários, jornalistas,

estudantes, ambientalistas e esportistas vão simbolizar a união da bacia localizada

entre Minas e o Espírito Santo, cujas influências sociais e culturais são marcantes

até hoje na vida das comunidades.

Apesar de degradado, poluído e praticamente abandonado por falta de

políticas ambientais, os 500 anos de descoberta do Rio Doce têm de ser

comemorados, principalmente como forma de chamar a atenção das autoridades

sobre sua importância para a região e a necessidade de serem implementados

projetos eficientes de recuperação.

Um bom motivo de festa para as comunidades mineira e capixaba que

convivem com as águas da bacia é a criação do Comitê da Bacia do Rio Doce, que

foi aprovado no final de novembro pela Comissão Nacional de Recursos Hídricos.

Trata-se de um antigo sonho dos ambientalistas, que agora têm a chance real de

buscar recursos e fomentar iniciativas que visem à recuperação integral do rio,

inclusive promovendo a conscientização de empresários, industriais, representantes

de órgãos públicos e Organizações Não-Governamentais e também da própria
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população para a importância de desenvolver ações permanentes de combate à

poluição das águas, colocando um ponto final no desmatamento e no assoreamento

das margens do rio.

O Rio Doce tem extensão de 911 quilômetros e cobre uma área de 83,5 mil

quilômetros quadrados, sendo 86% em Minas Gerais e 14% no Espírito Santo. São

ao todo 230 Municípios banhados pelas águas do rio, numa região onde vivem hoje

aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Da nascente na Serra da Mantiqueira, no

Município de Ressaquinha, Minas Gerais, até desaguar no Oceano Atlântico, em

Regência, Espírito Santo, estão em suas margens mais de 3 mil indústrias e

mineradoras que, assim como as Prefeituras e as comunidades, têm o dever cívico e

humanitário de promover a completa recuperação do Rio Doce, que chegou a

representar, amargamente, um dos maiores desastres ecológicos no Brasil no

século XX.

Sr. Presidente, se o São Francisco é considerado o rio da integração

nacional, o Doce representa o rio da interiorização do Brasil, pois foi através de suas

águas que o interior começou a ser desbravado e ocupado na época da colonização.

Desde o descobrimento pelos portugueses, em 1501, o Rio Doce, para citar uma

famosa canção do compositor Zé Geraldo, deposita em suas águas, corredeiras e

fronteiras os segredos e as riquezas das gentes que formam a Nação brasileira.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronunciamento seja divulgado nos

órgãos de comunicação da Casa.
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O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago ao conhecimento da Casa ofício

enviado ao Sr. Ministro Alderico Jefferson da Silva Lima, em razão da preocupação

que temos com uma das regiões mais pobres do Brasil: o Vale da Ribeira, tanto em

São Paulo quanto no Paraná.

O Vale da Ribeira é a única região que ainda não é servida por asfalto no

Paraná. Temos lutado muito para que a BR-476, no trecho Bocaiúva do Sul—

Adrianópolis, seja asfaltada. A obra está prevista no Orçamento de 2001, mas se

encontra paralisada por falta de recursos.

Apelamos ao Ministro interino dos Transportes para que essa obra seja

reiniciada o mais rapidamente possível, paga a dívida com o construtor e liberados

os recursos. Uma obra parada para um povo pobre como esse é realmente uma

maldade. Não podemos entender que não seja dada prioridade ao Vale da Ribeira.

Sr. Presidente, registro meu protesto e peço que seja divulgado no programa

A Voz do Brasil.
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O SR. ANTÔNIO JORGE – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB-TO. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) –

Sr. Presidente, gostaria de solicitar ao Presidente Aécio Neves, que tem promovido

muitas mudanças para o bom funcionamento da Casa — já estamos chegando ao

final de ano —, que resolva a questão do plano de cargos e salários dos servidores

da Casa. S.Exa. tem feito tanta coisa boa aqui na Câmara dos Deputados, então

que dê isso de presente aos funcionários da Casa.

Gostaria também que o nosso Presidente olhasse com carinho para as

Comissões Especiais. Dei entrada num projeto de resolução que propõe modificação

no funcionamento das Comissões Temáticas. Os Deputados não têm condições de

trabalhar direito nas quartas-feiras porque são muitas as Comissões de que devem

participar. Todas as matérias devem ser direcionadas às Comissões Permanentes

da Câmara, como também à Comissão de Orçamento. O Orçamento da União deve

ser elaborado nas Comissões Permanentes, para que todos os Deputados possam

dele participar.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Convido os Srs. Deputados

que estão no plenário ou na Casa a virem registrar presença. Necessitamos iniciar a

Ordem do Dia com urgência.

Há na Casa 411 Srs. Deputados, mas no plenário apenas 160.

Estamos em processo de votação para a escolha do representante do

Conselho da República. Os Srs. Deputados também devem comparecer para

depositar seu voto.
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O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil é o campeão mundial de praças de

pedágio. Já são 11 mil quilômetros de rodovias entrecortadas com caixas coletoras,

6,5% da malha rodoviária nacional.

Hoje, a média para quem anda 66 quilômetros numa estrada é pagar R$ 3,70,

se estiver num carro de passeio, mas se for num caminhão, vai pagar de cinco a

seis vezes mais.

O Brasil já transferiu para o setor privado três vezes mais quilômetros de

estradas do que a média no restante do mundo.

E este modelo de pedágio transformou-se num grande negócio, pois é fluxo

de caixa com retorno garantido e imediato, mas está inviabilizando vários setores,

como o do turismo. E se avança ainda mais nessa política que não resolveu o

problema das nossas rodovias.

A grande parte da malha rodoviária brasileira, a de baixa movimentação de

caminhoneiros, de carros de passeio, continua abandonada, esburacada, perigosa.

Ou seja, o filé mignon virou grande negócio e as outras estradas estão à mercê da

sorte, mostrando que tal modelo, como disse, não resolve o problema do transporte

rodoviário nacional. Pior, avança-se na linha da privatização com a ganância de

fazer com que as caixas coletoras de pedágio aumentem suas receitas diária e

mensal; privatizam-se certas estradas, denotando profunda aberração, como, por

exemplo, a BR-101, da ponte Rio-Niterói até a divisa com o Espírito Santo. O edital
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chega ao escândalo de dar ao empresário que vai receber a estrada o prazo de até

doze anos, após cobrança do pedágio, para fazer trabalhos de reparo, o que é uma

agressão, pois pagamento de pedágio é contraprestação de serviço. O cidadão vai

pagar agora para daqui a doze anos ter o serviço.

Em segundo lugar, está-se usando uma estratégia em que Municípios estão

sendo divididos ao meio. No dia 28 do mês passado, em Itaboraí, Distrito de

Sambaetiba, houve manifestação da população, que fechou a rodovia. Por quê?

Porque, nesse caso, o Governo do Estado está privatizando a RJ-116 e dividindo o

Município ao meio. Ou seja, parcela dos moradores de Itaboraí, para exercer seu

direito de cidadania de ir à Prefeitura, à igreja, ao banco e ao centro da cidade,

pagará pedágio para percurso menor do que quinze quilômetros, o que se constitui

num absurdo.

Mas isso já faz parte da estratégia deles, porque a rodovia Rio—Teresópolis,

que foi privatizada pelo Governo Federal, praticamente dividiu o Município de

Teresópolis ao meio. Parte da sua população, para exercer o direito de cidadania de

ir à Prefeitura, ao banco e à igreja, também precisa pagar pedágio para percorrer

trecho de menos de quinze quilômetros. Isso é profundamente injusto, porque a

população que está no entorno do Município não tem outra alternativa. Estão tirando

dela o direito constitucional de ir e vir dentro do seu próprio Município, o que é uma

aberração, um absurdo, até porque no nosso processo de privatização os

empresários já receberam as estradas prontas, ao contrário do que ocorre em outros

países. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, os empresários tiveram que

construir as estradas. Aqui, não só já estão recebendo as estradas prontas, como
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passam, primeiro, a cobrar pedágio, para depois executar serviços de reparo, o que

também é uma aberração, um escândalo.

Essa situação dá margem a que imaginemos, no mínimo, que há processo

envolvendo um montante muito grande de dinheiro. Com a adoção dessa

metodologia, surgem questionamentos e dúvidas com relação à honestidade do

processo.
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O SR. JAIME MARTINS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL-MG. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existe uma missão neste

Parlamento que é de todos nós, independentemente de convicção ideológica ou de

filiação partidária. Trata-se da responsabilidade pela valorização do Congresso

Nacional, partilhada por aqueles que aqui exercem seus mandatos.

Após tantos anos de uma longa e penosa trajetória de recuperação das

prerrogativas do Legislativo, vemos que ainda há uma longa estrada a percorrer.

Demos um importante passo nesse extenso caminhar há poucas semanas,

ao aprovarmos a emenda à Constituição que limitou o uso das medidas provisórias.

Foi, de fato, um passo decisivo. Afinal de contas, não será com base em medidas

provisórias que poderemos edificar uma democracia permanente. Após quase treze

anos de prática abusiva, creio que conseguimos restringir o uso das medidas

provisórias às situações efetivamente relevantes e urgentes.

O novo rigor constitucional no tratamento da matéria cerceará a ânsia

legiferante do Poder Executivo, que não é apenas do atual Governo, mas de todos

os Governos que tiveram a opção cômoda de recorrer à medida provisória sob

qualquer pretexto, sempre instigados a tal procedimento por burocratas formados

em época de pouco respeito pelo Legislativo e por suas prerrogativas.

Acredito que nesse constante caminhar há mais um passo — pequeno, mas

significativo —, que devemos dar agora. Trata-se da inclusão de outras autoridades
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do Poder Executivo dentre aquelas que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal

ou suas respectivas Comissões podem convocar para prestar esclarecimentos.

Hoje, como todos sabemos, essa possibilidade é restrita às pessoas dos

Ministros de Estado e dos titulares de órgãos diretamente subordinados à

Presidência da República. É pouco, Sr. Presidente. Estão aí as agências

reguladoras, dotadas de amplos poderes e expressiva autonomia, a ditar normas, a

outorgar concessões, a fiscalizar, a aplicar sanções, sem que o Congresso exerça

efetivamente sobre elas as atribuições de controle externo que lhe são próprias.

Entendo que para viabilizar o exercício pleno do controle sobre tais entidades

não basta poder convocar os Ministros das Pastas a que as agências se vinculam,

uma vez que essas têm gestão independente.

As Casas Congressuais precisam ter autoridade para convocar também os

dirigentes das próprias agências reguladoras.

Com esse propósito, estou apresentando proposta de emenda à Constituição

para que os dirigentes das agências reguladoras passem a freqüentar o Parlamento,

sempre que convocados para tal, a fim de prestar contas sobre suas gestões.

Gostaria de agradecer às Sras. e aos Srs. Parlamentares que tão

prontamente concordaram em prestar seu indispensável apoio à tramitação dessa

proposta, movidos, com certeza, pelo mesmo senso de responsabilidade pela

valorização do Legislativo.

Faço questão de registrar, ainda, que um dos fatores que me motivaram a

apresentar essa proposta foi a leitura que fiz de interessante artigo sobre o tema, de

autoria do Consultor Legislativo Flávio Freitas Faria. Aproveito a oportunidade para
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consignar meu particular reconhecimento a ele e a todos os integrantes desse

competente corpo técnico que tanto nos auxilia no exercício do mandato

parlamentar.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado nos

meios de comunicação da Casa.

 Muito obrigado.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL-AL. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, fui informado pela Secretaria da Mesa que a Ordem do Dia

hoje vai exaurir todo o tempo possível e não haverá tempo oportuno para

apresentação de iniciativas parlamentares.

Por isso, Sr. Presidente, consulto V.Exa. sobre se poderia oferecer, neste

momento, proposta de emenda constitucional de minha autoria que trata de penas

menores já aprovadas no Código de Ética, entre elas a suspensão do exercício do

mandato, corrigidas as imperfeições do diploma.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – V.Exa. pode apresentar a

emenda.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Agradeço a V.Exa. a generosidade e

apresento a emenda que acrescenta o § 8º ao art. 53 da Constituição Federal, com a

seguinte redação:

Art. 53.......................................................................

§ 8º Nos casos de conduta incompatível com o

decoro parlamentar, os Deputados e Senadores estarão

sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis de acordo

com o Regimento das respectivas Casas: censura verbal

ou escrita, suspensão de prerrogativas regimentais,

suspensão de exercício de mandato e perda de mandato.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Esta Presidência recebe a

proposição de V.Exa., nobre Deputado, e determina a tramitação legal da mesma.
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A SRA. ANA CORSO – Sr. Presidente, peço a palavra pela  ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. ANA CORSO (PT-RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentei projeto de resolução para criar na

Câmara dos Deputados uma galeria de fotos das ex-Deputadas Federais. Espero,

com esta iniciativa, contribuir para recuperar a história das mulheres que exerceram

seus mandatos quando a política era um espaço restrito aos homens, numa época

em que se concluía pela incompatibilidade da vida pública com a constituição

biológica da mulher.

É bom lembrar que as mulheres brasileiras não permaneceram passivas ao

longo da história republicana, embora sua participação social e política tenha sido

registrada de maneira pouco significativa. Em termos gerais, essa participação foi

marcada pelos processos experimentados pelo conjunto da sociedade e por suas

próprias lutas como setor social. Após a Revolução de 1930 e depois de duas

década de mobilização, as mulheres obtiveram o direito de voto. Incluído no Código

Eleitoral em 1932, foi consagrado na Constituição Política em 1934. As primeiras

Deputadas desta Casa foram capazes de marcar época, transpor preconceitos e

ocupar seus espaços no mundo parlamentar. A campanha pelo sufrágio feminino,

apesar de não ter sido movimento de massas, contou com a presença de um grupo

de mulheres intelectuais, que, mesmo após a conquista do voto feminino,

continuaram militando politicamente. As Deputadas Carlota de Queiroz e Bertha Lutz

são exemplos dessas lideranças femininas. Compreenderam que, sem apoio

partidário, a causa feminina não atingiria seus objetivos e a mulher não teria
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oportunidade de expressar suas opiniões. Assim, consideravam da maior

importância contar com uma representante feminina no Congresso Nacional.

No entanto, esse direito demorou muito a ser exercido, pois em 1937 Getúlio

Vargas dissolveu o Congresso, promulgou uma nova Constituição e reprimiu as

demandas sociais, deixando em suspenso o nascente movimento feminino.

A segunda metade da década dos anos 40 viu o ressurgimento das ações das

mulheres na política, contra o fascismo, a favor da anistia e do regresso à

democracia, contra a carestia e os problemas derivados da Segunda Guerra

Mundial, da qual o Brasil participou enviando tropas de apoio aos aliados. Entre

1945 e 1964, existiu uma certa estabilidade política e democrática no País e as

mulheres brasileiras conseguiram ampliar seus direitos civis. Em 1964, um golpe

militar depôs o Presidente João Goulart. O Congresso sofreu intervenção do

Governo militar, que cassou os direitos políticos de numerosos Parlamentares,

dentre eles as Deputadas Ivete Vargas, Júlia Steinbruch, Ligia Doutel de Andrade,

Maria Lúcia Mello de Araújo, Nysia Carone e instaurou o sistema bipartidário.

Em quase dois séculos de existência da Câmara dos Deputados, apenas 99

mulheres foram eleitas Deputadas. Um simples olhar no “Repertório Biográfico” e na

composição da Mesa Diretora desta Casa demonstra-nos o quanto, ao longo dos

anos, tem sido masculino o poder no Parlamento brasileiro.

A aprovação deste projeto no início do milênio tem caráter emblemático,

porque nele poderemos resgatar a memória histórica das mulheres, pondo fim à

invisibilidade política feminina.
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Para alguns pode parecer desnecessário que, ao iniciar um novo milênio,

tenhamos que realizar atos que resgatem a diferença no espaço do Parlamento,

marco de representação democrática. Seguramente, não faltarão vozes a reafirmar

que, ao criarmos a galeria das ex-Deputadas, estaremos cometendo ato

discriminatório. São argumentos dos que não aceitam as teses das ações

reparadoras, o conceito de ações positivas. Com esta medida, queremos apenas

encurtar os caminhos da igualdade, dos sonhos e das utopias de uma sociedade

mais feminina.

Esta homenagem servirá também para instigar o debate, porque se nós

mulheres, Parlamentares, não cumprirmos este papel explicitador das contradições

sobre as questões de gênero, estaremos deixando de honrar a história de tantas

mulheres políticas que nos antecederam. Sabemos que é restrita a dimensão do

nosso ato, mas parte da concepção de que, por menor que seja nosso espaço, é

nele que cotidianamente devemos reafirmar nossos ideais, buscando transformá-los

em vida igualitária e justa.

A homenagem às mulheres Parlamentares que pretendemos constituir com

este projeto estende-se a muitas outras mulheres anônimas que, ao longo de seu

tempo, por toda sua vida, em todos os seus dias, construíram a difícil vivência da

dupla jornada e da opressão. Com ela reverenciaremos as mulheres que trouxeram

à luz o universo escondido desses martírios.

Queremos, com este ato, resgatar a contribuição das mulheres que romperam

os grilhões da obrigatoriedade da permanência no espaço do mundo privado,

ocupando o mundo público, exercitando o desafio de serem mandatárias, exercendo
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mandatos eletivos em uma sociedade na qual as mulheres são sempre muito

expostas ao veredito popular e, portanto, cabe-lhes a responsabilidade de

comprovar a cada momento seu compromisso e competência.

Os avanços democráticos constroem-se pelas ações sucessivas dos que se

colocam no mundo como protagonistas da mudança. É preciso resgatar todos que

cumpriram essas missões e não deixar que suas contribuições percam-se nos

caminhos inexoráveis do tempo.

É verdade que é pequena a parcela de mulheres em nosso Parlamento.

Espero, porém, que não avaliemos a participação das mulheres no Parlamento

apenas pela questão numérica, mas que possamos compreender suas contribuições

e o impacto de suas presenças e ações sobre a política, a democracia e a liberdade.

Sabemos que a atuação de cada uma das Deputadas contribuiu para

alicerçar uma concepção mais democrática da sociedade, na qual se coloca a

questão da igualdade de gênero como faceta inseparável do processo democrático.

A título de exemplo, cito a aprovação nesta Casa de projeto de uma mulher

do meu partido, hoje Prefeita de São Paulo, a ex-Deputada Marta Suplicy, que

estabelece cotas de participação nas nominatas das eleições, para que as mulheres

tenham “acesso privilegiado” — entre aspas.

Durante muito tempo registrou-se a crítica de que a história do mundo político

era feita sob a ótica masculina. Façamos de nossas ações um resgate da

contribuição feminina à história da humanidade.
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Relembrar as mulheres que desbravaram as estradas proibidas do

Parlamento por sua condição de gênero é compreender com mais profundidade o

papel que o Parlamento desempenhou nessa etapa da história.

A fotografia sempre nos instiga a uma viagem de retorno. Esperamos que a

galeria das ex-Deputadas da Câmara Federal ajude os futuros estudiosos do

Parlamento a entender melhor o papel dessas mulheres, bravas brasileiras,

compreendendo o caráter desafiador de suas decisões políticas.

Quem seríamos nós, as mulheres deste novo milênio, sem a história de

Lucrécia Marinelli, Clara Zetkin, Alexandra Kolontai, Rosa Luxemburgo, Simone de

Beauvoir, Indira Gandhi, Branca Dias, Anita Garibaldi, Bertha Lutz, Carlota Pereira

de Queiroz, Cora Coralina, Chiquinha Gonzaga, Maria Clara Machado, entre tantas

outras bravas mulheres?

Por fim, quero aproveitar para pedir o apoio dos meus companheiros e das

minhas companheiras de Parlamento para a aprovação desta resolução que resgata

à memória o que já construímos e o que construiremos para o futuro.

Obrigada.
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O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os trabalhadores rurais

constantemente se sentem apreensivos com os resultados decorrentes de eventos

naturais, que, de forma freqüente, resultam em perdas consideráveis nas culturas do

setor.

Esses fatores climáticos resultam em mais uma modalidade de penalização

contra a importante classe responsável por parcela considerável da economia do

Estado e do País.

A liberação de incentivos oficiais para investimentos no setor pelos produtores

lesados resultará na viabilização de mecanismo favorável à manutenção do

trabalhador no campo e do importante status produtivo desse relevante segmente

afetado.

A ausência de mecanismos de estímulo e de manutenção à produção nestas

condições tem proporcionado um quadro de desânimo, gerando inúmeros casos de

abandono de propriedades rurais, ampliação do desemprego e aumento da pobreza,

principalmente nas maiores cidades.

É premente que sejam asseguradas medidas capazes de promover a

diminuição dos desgastes da agricultura, decorrentes de prejuízos, e dos índices do

êxodo rural, estes já intensamente registrados pela história do País, evitando-se

também o acúmulo de problemas sociais consideráveis e em vários outros setores.
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Grande parte dos produtores atingidos por esses eventos naturais não dispõe

de alternativas financeiras ou de auxílio em outros aspectos que venham facilitar o

restabelecimento da produção e a satisfação de suas necessidades de sobrevivência

próprias e familiares.

Por se tratar a produção de alimentos de setor essencial, é premente a

dispensa de atenção especial pelas esferas de governo para garantir a concretização

definitiva do abastecimento público.

É relevante, portanto, a adoção de medidas por parte das autoridades para

garantir a manutenção da já sacrificada facção produtiva, podendo, certamente, esta ser

efetivada por meio de políticas oficiais que oportunizem condições de auxiliar os

produtores em situações emergenciais.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Esta Presidência convida os

Srs. Deputados a vir ao plenário registrar a presença e votar para o Conselho da

República. Estamos aguardando quorum para iniciar a Ordem do Dia. Estão na

Casa mais de 400 Srs. Deputados, mas no painel constam apenas 177.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Eurípedes Miranda.

O SR. EURÍPEDES MIRANDA (Bloco/PDT-RO. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente registro a presença

nesta Casa de um dos grandes profissionais da imprensa do Estado de Rondônia,

mais precisamente de Ji-Paraná, o Sr. Euclides Maciel, que vem reivindicar em favor

do povo da nossa terra e muito nos honra com a visita.

Mas quero falar nesta tarde sobre segurança pública. Hoje nos reunimos na

Comissão Especial da Segurança Pública e, mais uma vez, não conseguimos

chegar a entendimento que resultasse numa legislação mais apropriada para a

atuação das Polícias. Lamento que a falta de diálogo adie para o próximo ano a

apreciação dessa matéria.

A violência atinge todo o País. Ninguém tem tranqüilidade nos Estados

brasileiros, e a situação de Rondônia não é diferente. Na Capital do Estado, Porto

Velho, guardadas as devidas proporções, a insegurança é a mesma que aflige

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A população não tem paz para sair às

ruas. Antes, a preocupação era apenas durante a noite, mas agora nem de dia

pode-se andar à vontade, tamanho é o risco de assaltos, homicídios, estupros.

Nossos organismos policiais estão impotentes, sem estrutura, sem combustível, sem

viaturas, sem policiais.

Em algumas cidades importantes do Estado de Rondônia, os distritos policias

contam com apenas dois policiais. Então, quando alguém vai registrar uma

ocorrência, acaba sendo informado da impossibilidade de atendimento, por falta de
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agentes. Essa condição faz com que a violência aumente, pois o marginal está

sempre bem informado: sabe quantos policias trabalham em cada distrito e quantas

são as viaturas; sente-se muito seguro para agir.

Estou muito triste. Hoje à tarde, por falta de entendimento, perdemos a

oportunidade de aperfeiçoar uma legislação que daria às nossas Policias melhor

estrutura para trabalhar em prol das suas comunidades.

Muito obrigado.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prosseguindo em sua luta pela

industrialização, o Município de Cambé acaba de receber a empresa alemã Hexal,

que no último dia 5 deu início oficialmente às obras de instalação de sua fábrica,

cuja conclusão está prevista para junho de 2003, e será o segundo maior parque

industrial do grupo no mundo.

A empresa foi fundada em 1986 e hoje mantém atividades em 35 países, com

fábrica em nove deles, empregando 3.500 pessoas. Produz atualmente quatrocentos

tipos de medicamentos e 18 milhões de unidades/mês. No Brasil, a Hexal está

instalada em São Paulo há dois anos e meio ela são fabricados medicamentos

convencionais e embalados medicamentos genéricos importados.

Na indústria de Cambé, a empresa dará início à produção de genéricos no

Brasil, com investimentos de R$ 108 milhões e a expectativa de geração de

quinhentos empregos diretos e trezentos indiretos, inicialmente, e previsão de

fabricação de 6 milhões de unidades/mês, destinadas aos mercados brasileiro e

latino-americano.

Trata-se de importante conquista para Cambé, Sr. Presidente, Srs. e Srs.

Deputados, que contou com minha colaboração e incentivo, por isso que faço este

registro com alegria e justificado orgulho, parabenizando o Prefeito José do Carmo

Garcia e a população do Município.
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A outra comunicação que desejo fazer, Sr. Presidente, diz respeito ao

Relatório do Fundo Monetário Internacional sobre a Observância de Padrões e

Códigos na área de Transparência Fiscal — Brasil, que traz uma avaliação das

práticas de transparência fiscal no Brasil em relação às exigências do Código de

Boas Práticas de Transparência Fiscal do FMI.

O relatório, originalmente chamado de "Report on Observance of Standards

and Codes — ROSC", é fruto do trabalho do Governo brasileiro e de uma equipe de

técnicos do FMI. O objetivo foi apresentar de maneira sistemática os avanços que o

País conseguiu implementar na área ao longo dos últimos anos, dentre os quais

desponta a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio

de 2000), que é o marco divisor da administração pública brasileira, uma conquista

sem precedentes no controle dos gastos públicos, do endividamento e da criação de

despesa sem fonte de receita, a esperança enfim do equilíbrio fiscal em todos os

níveis de Governo e esferas de poder, pelo qual temos lutado incessantemente.

Feito o registro, Sras. e Srs. Deputados, parabenizo o Ministro do

Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares, e sua equipe pelo brilhante

trabalho que vêm desenvolvendo, com patriotismo, coragem e desprendimento.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a divulgação do meu

pronunciamento no Jornal da Câmara e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. PAULO LESSA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO LESSA (PPB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna tratar especialmente da região

que represento no Estado do Rio de Janeiro.

Em Macaé está a sede da PETROBRAS, empresa responsável por 75% de

todo o petróleo nacional. A cidade recebeu de braços abertos todos os brasileiros

que lá chegaram para o trabalho, mas, infelizmente, ainda necessita de infra-

estrutura capaz de dar dignidade à população.

É lamentável, Sr. Presidente, que não haja naquele Município universidade

pública capaz de garantir aos nossos jovens o direito ao mercado de trabalho.

Precisamos de escolas com condições de profissionalizar e qualificar a mão-de-

obra.

Gostaria que o Ministro da Educação e o Presidente da República dirigissem

seus olhos com mais carinho para Macaé, que representa todos os Municípios

produtores de petróleo: Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã, Conceição de

Macabu e Casimiro de Abreu.

Esses Municípios precisam oferecer a seus jovens condições para entrar no

mercado de trabalho. Não há sequer um conjunto residencial novo que atenda ao

grande déficit habitacional existente.

Clamo ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Ministro da Educação para

que analisem a situação e devolvam à nossa região um pouco do muito que ela

produz e representa para o PIB nacional.
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Sr. Presidente, semana passada, apresentei projeto de lei que garante 50%

das vagas nas universidades públicas para as famílias carentes, que hoje não têm

acesso ao 3º grau. Já são poucas as universidades públicas existentes no País.

Infelizmente, é difícil ao jovem de família de menor poder aquisitivo ingressar na

universidade.

Peço ajuda a todos os Srs. Deputados, a fim de que se faça justiça com essa

camada popular, que necessita da universidade pública. O rico pode pagar a

faculdade particular, mas o pobre só conta com a universidade pública. Cidadãos

que estudaram em escolas de 1º e 2º graus precárias não têm condições de se

preparar, como os filhos dos ricos, para enfrentar vestibular e ingressar na

universidade pública federal.

Em tempo, registro que no dia 8 próximo passado estive em Rio das Ostras e

Conceição de Macabu, quando se comemorou a festa da padroeira desses

Municípios, Nossa Senhora da Conceição.

Deixo meu abraço ao Presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Augusto

Carvalho Baltazar, e ao Prefeito Alcebíades Sabino, que fizeram grande festa.

Parabenizo todos os homenageados daquela noite, que receberam o título de

Cidadão Rio-ostrense.

Também estive em Conceição de Macabu, minha querida cidade natal, com o

Prefeito Claudio Linhares, acompanhando os festejos da padroeira daquele

Município.

Em outro pronunciamento, falei da necessidade da construção imediata de

Angra III. Além de minimizar o problema energético que o País atravessa, sua
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construção irá gerar diversos empregos naquela região, permitindo a permanência

dos cidadãos moradores de Angra dos Reis, de Mombucaba e de todas as cidades

circunvizinhas.

Peço ao Sr. Presidente da República que ainda no exercício do seu mandato,

no próximo ano, insira recursos no Orçamento para dar continuidade ao projeto de

construção de Angra III.
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O SR. JOSÉ JANENE – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ JANENE (PPB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresento requerimento para criação de

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a situação da aviação civil

brasileira.

Assistimos à inusitada situação: o DAC concede linhas e determina quais

empresas podem operar no mercado e, de repente, mais de 180 mil usuários, com

passagens compradas, sem poder cancelar o cartão de crédito ou sustar o cheque,

estão com o mico na mão.

Sr. Presidente, apresento requerimento para criação de Comissão

Parlamentar de Inquérito destinada a fazer profunda investigação não apenas do

caso citado, mas do estado de manutenção da frota brasileira.
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O SR. JOSÉ CARLOS FONSECA JR. – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (Bloco/PFL-ES. Pela ordem. Pronuncia

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cada dia

surpreendo-me mais com a diversidade e as perspectivas do Estado do Espírito

Santo. Para mais uma vez apresentar o Espírito Santo que dá certo e é maior que a

crise, refiro-me hoje ao potencial turístico, agroeconômico e educacional do

Município de Santa Maria do Jetibá. Depois de dois anos de intenso trabalho e

dedicação de um grupo de lideranças da comunidade, o Ministério da Educação

autorizou a instalação de sua primeira faculdade: FARESE — Faculdade da Região

Serrana, com os cursos de Matemática (o segundo em todo o Espírito Santo);

Turismo (com ênfase no Agroturismo) e o Curso Normal Superior — para as turmas

de séries iniciais e ensino Fundamental. O primeiro Vestibular será realizado em

janeiro de 2002, e o início das aulas no dia 18 de fevereiro. É com justificado orgulho

que toda a população de Santa Maria de Jetibá vê um sonho se transformar em

realidade. Desejo à FARESE vida longa e êxito, em prol do desenvolvimento de toda

a região.

Para quem acompanha a evolução daquele jovem Município, com apenas 13

anos de emancipação político-administrativa, é notável registrar que se tornou

importante centro de avicultura e horticultura. O plantel de aves poedeiras já

ultrapassou a casa dos 4 milhões de cabeças, produzindo 2,8 milhões de ovos por

dia, ou mais de 1 bilhão por ano. Santa Maria de Jetibá é o segundo produtor de
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ovos do Brasil e sua avicultura envolve 80% das 3 mil propriedades familiares,

respondendo por 60% da arrecadação municipal, cuja receita total é da ordem de

1,1 milhão de reais/mês.

Esses pequenos produtores estão organizados na Cooperativa Avícola de

Santa Maria — COOPEAVI, que lhes fornece insumos, assistência técnica e apoio à

comercialização. Uma história de sucesso local que merece destaque, dentre

inúmeras outras, é a da granja Ovos de Santa Maria, do Grupo Berger, que há 30

anos investe em pesquisa para o manejo ambiental inteligente e o desenvolvimento

de tecnologias apropriadas.

A diversificação da olericultura em Santa Maria de Jetibá é igualmente

merecedora de destaque. Há muitos anos, o Prefeito Helmar Potratz luta para

divulgar as práticas e os benefícios da agricultura orgânica. O Município já fornece

40% dos hortigranjeiros consumidos na Grande Vitória, além de exportar para os

mercados de Minas, Bahia e Rio.

 Sr. Presidente, o sucesso empreendedor de Santa Maria de Jetibá, em razão

de seus elevados retornos econômicos e sociais, merece todo o apoio das

autoridades federais e estaduais.

Por isso, aproveito essa oportunidade para fazer repercutir duas

reivindicações prioritárias da população local. De um lado, é preciso acelerar as

obras da Rodovia Santa Maria — BR-262, importantíssima via de escoamento da

produção agrícola e avícola, bem como de acesso aos insumos para produção de

ração. De outro, dirijo aqui um apelo às autoridades fazendárias do Espírito Santo

para que não adiem por mais um minuto sequer a aplicação do Decreto nº 479-R, de



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

691

2000, que prevê o reinvestimento, no próprio setor, da parte dos valores pagos do

ICMS, como já ocorre em outros Estados brasileiros.

Outro motivo de satisfação para aquele Município neste final de ano reside no

início de funcionamento da Rádio Comunitária Pomerana FM, cujos estúdios tive o

privilégio de visitar no último final de semana. Com trabalho voluntário, a equipe da

nova emissora de rádio presta serviços relevantes à comunidade, como informação,

cultura e lazer.

Temos ainda testemunhado a luta do Prefeito Municipal, dos Vereadores e de

toda a comunidade, com vistas à certificação filantrópica de seu único hospital,

assim como pela instalação de um posto de atendimento da Caixa Econômica

Federal. Ambos os pleitos constituem grandes necessidades para o

desenvolvimento daquele Município.

Como já disse, Santa Maria de Jetibá é mais um bom retrato do Espírito

Santo que dá certo e avança apesar da crise. Impulsionado pela capacidade de

trabalho de sua população, extraordinariamente independente da ação

governamental — que do setor público, nos três níveis, tem sido levada a esperar

pouco mais que respeito e atenção —, o desenvolvimento local vem definindo

vocações e potencialidades.

Congratulo-me com todo o povo de Santa Maria de Jetibá e espero que seus

exemplos frutifiquem em todo o Espírito Santo.

Muito obrigado.
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O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSDB-RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falar do INMETRO, do Instituto Nacional de

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, sempre enche-me de prazer, pois é

falar do Brasil. De um Brasil otimista, ordeiro, que enche de orgulho todos os

legítimos brasileiros. O INMETRO, sob a Presidência o competente Dr. Armando

Mariante, que tem sido uma fonte permanente de emanação de boas notícias, tem

essa característica.

Esta semana aconteceu mais um fato digno de registro. A assinatura do

convênio de educação técnica para funcionários do Instituto e Comunidade de

Xerém, em Duque de Caxias, onde está localizado o Campus Tecnológico do

INMETRO. Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, também está sendo

conhecida como a Capital da Tecnologia, isto porque outras indústrias de ponta vêm

se fixando na região.

À solenidade compareceram: o Prefeito de Duque de Caxias, José Camilo

Zito; o Presidente do INMETRO, Dr. Armando Mariante; o Diretor Regional do

SENAI, Dr. Paulo Roberto Domingues; o Diretor do SENAI Nacional, José Manuel

Martins; este Parlamentar e muitos Vereadores e centenas de moradores de Xerém.

A grande importância desse convênio notabilizou-se pela abertura do Centro

Tecnológico à comunidade. Durante um ano serão oferecidos cursos gratuitos de

instalações elétricas, panificação (pães, pizzas e salgados), informática e centrais
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telefônicas, todos ministrados por profissionais do SENAI nas dependências do

próprio INMETRO, em Xerém, na Cidade de Duque de Caxias.

Com a assinatura do convênio, que faz parte do programa de ações móveis

de educação profissional do SENAI, o INMETRO amplia a oferta de recursos

humanos com maior capacidade técnica e pode contribuir para o desenvolvimento

socioeconômico da região.

É evidente que o INMETRO, um dos órgãos mais eficientes da administração

do Presidente Fernando Henrique Cardoso, sempre tem outras boas notícias, e

exemplo disso são as instalações do campus de Xerém, composto de instrumentos

para medição de PH — Laboratório de Eletroquímica —, que são úteis na calibração

de peagômetros utilizados pelas indústrias de alimentos, bebidas e laboratórios de

análises clínicas.

Outra novidade é a declaração do fornecedor, um documento que informa se

os produtos estão rigorosamente dentro das normas técnicas; mas, para isso, o

fornecedor tem que se submeter ao ritual estabelecido pelo INMETRO, evidenciando

que está cumprindo os regulamentos técnicos pertinentes.

Segundo o próprio Presidente, Dr. Armando Mariante, a demanda por

explicitação de qualidade de produtos tem aumentado muito e mostra a

conscientização da indústria sobre a melhoria da qualidade.

A conclusão é esta: O INMETRO é hoje o maior exemplo de administração

pública de qualidade. A sua premiação Ouro do PQGF é um reconhecimento a esse

alto nível.
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Nós, que já nos orgulhávamos de possuir em nossa Cidade de Duque de

Caxias o Campus Tecnológico de Xerém, ouvimos a todo instante notícias

alvissareiras sobre a chegada de indústrias de tecnologia de ponta com

equipamentos até a laser, agora vemos a cidade transformar-se num novo pólo de

“qualificação profissional”.

É assim o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Prefeito

Zito e do PSDB, preocupado sempre com a qualificação profissional de nossa gente.

Isto é um dos “murmúrios das ruas” que foram ouvidos e começam a ser

respondidos.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. O Presidente Fernando

Henrique Cardoso assinou recentemente a nova lei que disciplina o consumo de

energia elétrica pelos aparelhos eletrodomésticos. Trata-se de mais um avanço no

combate ao desperdício de energia. Não poderíamos deixar de ressaltar o eficiente

trabalho desenvolvido pelo INMETRO, através do seu Presidente, Armando

Mariante, que, após uma cuidadosa verificação técnica, assumiu essa

responsabilidade, expedindo o selo de qualidade que agora vem estampado em

todos os aparelhos domésticos.

Antes a economia era apenas uma opção, agora, com o advento da Lei nº

10.295, de 2001, tornou-se obrigatória para todas as indústrias que fabricam

equipamentos movidos a energia (gás, diesel, etc.). Pela nova lei, fabricantes e

importadores de equipamentos desobedientes ficarão sujeitos a multas e os

produtos serão retirados de circulação.
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Foi uma tomada de posição corajosa do Presidente Fernando Henrique

Cardoso, que, numa hora de necessidade, levantou a bandeira de redução do

consumo de energia, sendo amplamente compreendido pela grande maioria do povo

brasileiro, que descobriu a forma de poder viver gastando menos energia e fazendo

uma importante economia que vem ajudando no apertado orçamento de casa.

Essa providência de disciplinar os aparelhos domésticos vai colaborar em

muito com esse objetivo, e o INMETRO exercerá papel preponderante nessa tarefa

e para isso ele já conta com uma verba de 10 milhões de reais para reaparelhar 150

laboratórios, onde serão feitos os testes de eficiência. Mesmo levando-se em conta

que os empresários precisarão de um tempo para se adaptar, a verdade é que todos

terão de se enquadrar. É o país em marcha para alcançar a modernidade. E esta

problemática envolvendo o alto consumo de energia pelos equipamentos faz parte

desse progresso.

O selo PROCEL, que vale um certificado, já pode ser visto em muitos

produtos exibidos no varejo. Dezoito produtos, segundo o Presidente do INMETRO,

Dr. Armando Mariante, já passaram por esse crivo. São refrigeradores, ar-

condicionados e motores elétricos.

Nesse selo estão estampados a letra que corresponde à classificação do

produto e o consumo em quilowatts/mês, despertando assim a atenção do

consumidor para o gasto de energia.

Com a regulamentação da lei, microondas, liqüidificadores, aspiradores,

aquecedores, vários outros eletrodomésticos serão obrigados a passar por rigorosos
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testes. Segundo o Presidente do INMETRO, Dr. Armando Mariante, “tudo será feito

a tempo e a hora. Não adianta correr e matar a indústria nacional”.

Foi muito feliz a sua declaração. É de interesse do País essa melhoria no

controle de gastos dos equipamentos, mas é justo que haja um tempo para as

indústrias se modernizarem nesse quesito. Os investimentos serão altos na

tecnologia. Um tempo, pois, é necessário.

O importante é que a lei já existe e todos devem colaborar para a sua

aplicação. O consumidor já está consciente. Afinal, economizar energia ainda é um

bom negócio.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, primeiramente, gostaria de discorrer sobre a situação que venho

acompanhando há alguns meses em relação à Prefeitura da Cidade de São Paulo.

Tenho observado o ataque sistemático, fruto do preconceito contra a mulher

na administração pública em nosso País, que tem sido feito à Prefeita Marta Suplicy.

 Observamos que São Paulo, como uma das grandes cidades do Planeta

Terra, tem uma série de problemas sociais e urbanos, agravados ao longo do tempo.

Venho observando a questão do lixo em São Paulo. Tentou-se por todos os

meios suspender durante dois dias a coleta do lixo. A partir daí, percebi até onde

pode chegar a maldade das pessoas que fazem oposição a essa companheira do

Partido dos Trabalhadores, Prefeita da maior cidade brasileira.

Todos sabem que a quantidade de lixo recolhida na cidade de São Paulo

todos os dias daria para encher aproximadamente oito estádios do Morumbi, três só

com restos de alimentos, um dos indicativos da concentração de renda no nosso

País.

Portanto, dois dias sem coleta de lixo provocaria o caos e traria mais

problemas para a Prefeita Marta Suplicy na gestão daquela importante cidade

brasileira.

Por isso, faço questão de registrar minha solidariedade, como membro da

bancada do Partido dos Trabalhadores do Estado do Mato Grosso do Sul, à Prefeita
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Marta Suplicy, porque o mesmo preconceito que ela sofre a Deputada Luiza

Erundina sofreu quando esteve à frente da Prefeitura daquela cidade.

Do meu Estado, acompanhei a administração da Deputada Luiza Erundina,

essa grande mulher brasileira que governou com muita justiça e determinação a

Cidade de São Paulo, como faz hoje a Prefeita Marta Suplicy.

Portanto, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores de Mato

Grosso do Sul, como militante do PT e como homem, quero registrar minha

solidariedade à Prefeita de São Paulo, pois sabemos da grande dificuldade que é

governar aquela cidade, motivo de orgulho para todos nós, brasileiros.

Outro assunto, Sr. Presidente. Não poderia deixar de falar sobre o problema

das ferrovias brasileiras, neste momento em que o Deputado Carlos Santana e o

Presidente da Comissão de Transportes encontram-se reunidos com representantes

do Governo Federal, para tentar fazer um acordo.

Os empresários que arrendaram as ferrovias já estão pretendendo devolvê-

las ao Governo, que não está honrando os passivos trabalhistas com os

trabalhadores demitidos e os aposentados que dedicaram anos de suas vidas ao

setor ferroviário. Com esse processo de privatização absurdo que destruiu a malha

ferroviária brasileira, eles estão sendo muito prejudicados.

Ao mesmo tempo, uma série de incoerências estão sendo produzidas no

setor ferroviário brasileiro. Um dos maiores crimes cometidos é o desrespeito aos

direitos do trabalhadores demitidos, que estão sendo jogados nas costas da

iniciativa privada. O Governo Federal e a Rede Ferroviária Federal não estão

assumindo sua responsabilidade nessa injustiça que está sendo cometida contra
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trabalhadores que já obtiveram ganho de causa na Justiça há mais de 5 anos. Há

trabalhadores passando fome. Muitos poderiam estar empregados, não fosse a

desastrosa privatização.

Outro crime cometido nessa privatização, além da demissão política de

dirigentes sindicais, foi a retirada arbitrária e criminosa do trem do Pantanal. Dezoito

mil pantaneiros ficaram isolados, sem condições de sobreviver e de se locomover,

devido à falta daquele importante transporte.

Também se esqueceram da importância estratégica da ferrovia para dar

suporte às empresas brasileiras, gerar emprego e promover o desenvolvimento

nacional.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Com a palavra, pela ordem, o Sr.

Deputado Ricardo Fiúza.

O SR. RICARDO FIUZA (PPB-PE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante os vinte e oito anos nos

quais tive a oportunidade de subir a esta tribuna, inclusive em momentos graves,

como Líder da Maioria, tratei com a maior seriedade os assuntos aos quais me

referi, procurando tratá-los de forma consciente, coerente e sempre fiel às minhas

convicções.

Jamais poderei ser acusado de áulico ou de defensor de interesses menores

ou carreiristas. Perdoem-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a imodéstia

das constatações a que me refiro acima, em nenhum discurso prestei homenagem a

pessoas vivas, salvo àqueles que por dever de ofício era obrigado a saudar, a

exemplo de Chefes de Estado estrangeiros que a esta Casa compareciam.

Confesso-lhes que o meu pronunciamento de hoje não se constituirá numa

exceção, porque sob hipótese alguma trata-se de homenagear um brasileiro vivo,

em pleno vigor. E por que não se trata de homenagear? Pela simples razão de que,

na realidade, sinto-me o homenageado, prazerosamente homenageado, em falar,

embora limitado pelo tempo, sobre um dos maiores homens públicos do Brasil, para

ressaltar e apoiar com a maior ênfase o seu justo pleito encaminhado ao Sr. Ministro

da Justiça pelo Deputado Pedro Eugênio, com fundamento na Medida Provisória nº

2.151, de maio deste ano, regulamentadora do art. 8º do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, requerendo na forma ali prevista a reparação dos

prejuízos que sua injusta cassação lhe causou.
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Injusta, brutalmente injusta, equivocada, somente compreensível pelo

obscurantismo que em determinado momento regeu a vida política brasileira.

Podemos perfeitamente deixar para um segundo plano a sua profícua vida pública e

iniciar este pronunciamento, levado pelo afeto que a ele dedico, à profunda

admiração a sua coerência política, ao seu elevado espírito público e, acima de tudo,

a sua afetividade, ao seu calor humano, a sua inata solidariedade humana e ao culto

à amizade, bem como o respeito à convivência dos opostos.

Se houvera Pelópidas Silveira nascido no Rio de Janeiro, São Paulo ou Minas

Gerais, durante muito tempo epicentro do poder neste País, e nessas regiões

houvesse se dedicado à vida pública, seguramente seria muito mais venerado e

conhecido do que o é por ter nascido em Pernambuco. Modesto por temperamento,

possuidor de inigualável caráter e altivez, poder-se-ia compará-lo aos grandes

estadistas deste País. O engenheiro Pelópidas Silveira, primeiro Prefeito eleito da

Cidade do Recife, pelo voto popular, hoje do alto dos seus vigorosos 86 anos,

sempre ao lado de sua querida Marilu e dos seus filhos, obriga-nos a não olhar

somente para sua rica vida pública, mas, com a mesma intensidade, para a sua

exemplar vida familiar e afetiva.

Embora abraçando a Engenharia, ciência exata que muito o ajudou a prover

sua família de uma vida de classe média digna, eu, Sr. Presidente, que o conheço

tão de perto, com muita honra para mim, posso afirmar que, além de engenheiro,

Pelópidas Silveira é, acima de tudo, um humanista, detentor de sólida cultura,

inclusive literária, e preside atualmente o Clube dos Amigos de Eça de Queiroz do

Recife.
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No que pese as grandes adversidades, tristezas e decepções que passou em

sua vida pública, não incorporou em sua alma os sentimentos menores da amargura

e da mágoa. Pelo contrário, continuou com seu temperamento ameno, sem

vaidades, isento de formalismos, altivo e digno. Conhecê-lo de perto é um privilégio.

Sua presença, sua experiência, sua cultura, adquiridas no curso de sua longa e

fecunda vida, são honestíssimas fontes que deveriam inspirar a tantos quanto

pretendem dedicar-se à mais nobilitante das vocações — a política, como

instrumento de poder para a construção deste nosso imenso País, tão rico e tão

pobre, pontilhado de bolsões de miséria e pobreza, de injustiças sociais e de

marginalidade, com os quais nenhum de nós deveria aceitar continuar convivendo.

Que Deus me permita ter sempre em mente durante o exercício da vida pública este

exemplo.

Professor por vocação e inspirado pela figura paterna, formou-se em

Engenharia e tornou-se professor catedrático da Escola de Engenharia e da Escola

de Belas Artes, sendo diretor desta última no período de 1943 a 1948. O início de

sua carreira política deu-se em 1946 (entre fevereiro e agosto), durante a

redemocratização, quando foi nomeado pelo Interventor José Domingos da Silva,

Prefeito do Recife.

Registrado pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista, foi candidato a

Governador do Estado, tendo batido no Recife a soma dos votos de todos os demais

candidatos, inclusive os dados ao Governador eleito, Dr. Barbosa Lima Sobrinho.

Em 1955, voltou à Prefeitura como primeiro Prefeito eleito pelo voto popular. Sem
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partido, foi apoiado pela frente do Recife, movimento popular que agrupava

socialistas, trabalhistas e comunistas.

Marcou sua administração com obras viárias de grande porte, como as

Avenidas Conde da Boa Vista, que liga o centro aos subúrbios e ao norte,

aproximando a região portuária do populoso bairro de Casa Amarela, dando ênfase

ao planejamento urbano e início aos estudos que culminaram na elaboração do

Código de Obras e Urbanismo do Recife, ainda hoje parcialmente em vigor.

Em 1958, elegeu-se Vice-Governador do Estado de Pernambuco (gestão do

Dr. Cid Sampaio), tendo oportunidade, em uma das suas passagens como Chefe do

Executivo estadual, de negociar a rendição do navio português Santa Maria,

seqüestrado pelo Capitão Galvão durante a ditadura salazarista.

Em 1963, elegeu-se pela segunda vez Prefeito, pelo voto direto, do povo

recifense. Deposto em abril de 1964, teve seus direitos políticos cassados por dez

anos. Patrulhado pela nova ordem instalada, foi preso político durante todo o resto

do ano de 1964. O Ato institucional nº 1 interrompeu por 15 anos sua vida de

professor universitário, titular da Escola de Engenharia e da Escola de Arquitetura.

Bárbara e inconcebível injustiça! Anistiado, voltou a dar aulas em 1980 até se

aposentar.

O certo é que, sem sombra de dúvidas, esse homem ameno e firme em seu

ideário sofreu enormes percalços em sua vida profissional, em decorrência de sua

cassação, não restando desempregado durante todo aquele tempo porque alguns

poucos amigos e admiradores souberam resistir à perseguição contra ele
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desenvolvida, dando-lhe oportunidade de trabalho e condições de sobreviver com

dignidade.

Ressalte-se que o então Procurador-Geral da Justiça Militar, depois Ministro

do Superior Tribunal Militar e Governador de Pernambuco, Dr. Eraldo Gueiros Leite,

em parecer datado de 11 de novembro de 1966, acerca do Inquérito Policial Militar

— IPM nº 709, em que ele figurou como um dos indiciados, assim se pronunciou:

É um socialista e não um subversivo. Duas vezes já

governou a cidade do Recife, a cujo posto se alçou pelo

voto popular. A revolução apeou-o do cargo de prefeito,

submetendo-o a um inquérito de que resultou uma

Denúncia à Justiça Militar, não aceita, porém, pelo

Auditor, pela inexistência de ilícito penal. Não tenho, nos

autos, motivos para submetê-lo a processo, sobretudo

porque as acusações que lhe são feitas já foram

rejeitadas pela Justiça Militar.

(In Eraldo Gueiros Leite, Pareceres e Julgados, CEPE,

Recife, 1975.)

 Embora dotado de firmes convicções políticas e ideológicas, é respeitado e

consultado por políticos de todos os matizes, porque nele se sobressai o espírito

público, a respeitabilidade, a honestidade e o caráter, qualidades reconhecidas até

por seus adversários. Assim, apesar de sua já avançada idade, Pelópidas mantém-

se atualizado e marca, dia a dia, sua presença de forma profunda na política do
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Estado e na memória de todo o povo do Recife, como sinônimo de respeitabilidade,

honestidade e caráter.

Pelópidas Silveira, como bem salientou o escritor pernambucano Dagoberto

Carvalho Júnior, “por sua competência e respeitada coerência, mantém-se acima

das diferenças partidárias, como referencial de vida pública, na Cidade que se

orgulha de ser a mais ideologizada do País”. Suas virtudes foram sintetizadas, de

forma lapidar, pelo escritor Paulo Cavalcanti, em seu livro “O caso eu conto como o

caso foi”, ao afirmar que: “Os méritos, os grandes méritos de Pelópidas Silveira são

de outra natureza: a intransigência no trato da coisa pública, o conhecimento

profundo das menores questões da cidade, a invulgar capacidade de trabalho, a

memória incomum, o dinamismo, a comunicabilidade”.

Políticos como Jarbas Vasconcelos, atual Governador de Pernambuco,

Roberto Magalhães, ex-Prefeito do Recife, e Parlamentares dos mais diversos

matizes, não obstante suas diferenças políticas, não se cansam de consultá-lo

acerca dos problemas que atingem o Estado de Pernambuco e a cidade do Recife.

Aliás, esse reconhecimento é de tal forma unânime em Pernambuco que, muito

recentemente, o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco —

CONDEPE e o órgão gestor do Porto de Suape homenagearam, conjuntamente,

Pelópidas Silveira, o ex-Governador de Pernambuco Engenheiro Cid Sampaio e o

ex-Senador e hoje Professor Antônio Baltar, por seus indiscutíveis méritos em

propugnar pelo desenvolvimento planejado, quer do Recife, quer de Pernambuco.

De maneira que, ao pronunciar essas palavras da tribuna da Câmara, julgo estar

expressando não apenas meu pensamento, mas de toda a bancada federal e dos
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homens públicos de meu Estado. Tenho a firme convicção, Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, de que o requerimento entregue ao Sr. Ministro da Justiça será

certamente por esse competente e sensível Ministro, Deputado Aloísio Nunes

Ferreira, apreciado positivamente no menor tempo possível.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sei que será desnecessário, mas

quero dizer ao Sr. Ministro que minha cobrança será diária.
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O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentei, na última semana, o Projeto de

Lei nº 5.878, que acrescenta o inciso VI ao art. 3º da Lei nº 10.169, de 29 de

dezembro de 2000, de forma a isentar do pagamento de emolumentos cartoriais os

aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo.

Eis o projeto:

O Congresso Nacional decreta:

Acrescente-se o seguinte inciso VI ao art. 3º da Lei nº

10.169, de 29 de dezembro de 2000:

Art. 3o É vedado:

VI- cobrar emolumentos de aposentados e pensionistas

que recebam até um salário mínimo. (NR)

 Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Com esta proposição, que ora levamos à consideração dos demais

Parlamentares, pretendemos isentar os aposentados e pensionistas do pagamento

dos altos emolumentos cobrados pelos cartórios em nosso País.

Desse modo, buscamos explicitar, de maneira mais adequada, um princípio

inserto no caput do art. 2º da referida lei, que estabelece que “para a fixação dos

emolumentos, a Lei dos Estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza

pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro...”.
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Assim também buscamos minorar a aflição daqueles que já encontram sérias

dificuldades para se manterem, no que diz respeito à alimentação, saúde e ainda

têm, pelo sistema atual, que desembolsar quantias consideráveis do seu apertado

orçamento para fazer frente às despesas cartoriais de autenticação, reconhecimento

de firma e tantos registros e anotações a que estão sujeitos os cidadãos brasileiros,

graças à existência dos cartórios.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação do

referido projeto de lei e sua agilização, haja vista o caráter filantrópico do mesmo.

Era o que tinha a dizer.
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A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) -

Sr. Presidente, meus colegas e minhas colegas, gostaria apenas de relatar que há

muitos anos, quando eu ainda estava começando na política em Minas Gerais,

chamavam-me de "Maria do Leite", pelo fato de eu defender com muita garra os

produtores de leite do meu Estado.

Embora fundamental para a vida das crianças, trata-se de um produto cujo

preço é estabelecido pela política. E tenho conhecimento de que está sendo

realizada neste momento, em Minas Gerais, uma Comissão Parlamentar de

Inquérito que investiga o preço do leite, presidida pelo nobre Deputado Estadual

João Batista de Oliveira. Cumprimento a Assembléia Legislativa de Minas Gerais

pela importante iniciativa.

Sr. Presidente, os colegas devem ter recebido a mesma carta que eu recebi,

enviada pelo Sr. Ozires Silva, Presidente da VARIG, a maior empresa de aviação

brasileira, que leva o nome do País para o exterior. O Dr. Ozires, diante do contexto

econômico que todos conhecem e que levou à falência a TRANSBRASIL — cujos

aviões estão parados no aeroporto de Brasília e em outras cidades —, numa carta

lúcida e importante, informa que, se esta Casa e o Governo brasileiro não tomarem

providências, a VARIG terá o mesmo destino que a TRANSBRASIL e outras

empresas em dificuldades.

A carta apresenta-se com cinco itens. No item "c", ele sugere que possamos

contribuir para tornar realidade as propostas, em início de apreciação pelo Poder
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Executivo, de redução da carga tributária que vem asfixiando o setor da aviação. Em

particular, destaca a diminuição da alíquota do ICMS incidente sobre os

combustíveis da aviação. Há incidência de 50% de tributação sobre os custos de

infra-estrutura operacional, além de outros encargos existentes.

Isso mostra-nos como estão as empresas brasileiras, asfixiadas pela

tributação. E a reforma tributária não acontece.

A VARIG está alertando para o fato que não está conseguindo sobreviver.

Sr. Presidente, cumprimento o Deputado Marcos Cintra pelo lançamento, em

entrevista coletiva, de proposta de emenda à Constituição para criação do Imposto

Federal Único.

Muito obrigada.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

711

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2º do art. 18 do

Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é

ocupada pelo Sr. Pedro Valadares, 1º Suplente de

Secretário.
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O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a medalha Mérito

Legislativo da Câmara dos Deputados, reconhecemos entidades e personalidades

que se destacaram e continuam destacando-se por serviços relevantes prestados ao

Poder Legislativo e ao Brasil. Neste ano, outorgamos vinte e uma medalhas, duas

como homenagens póstumas, uma ao grande homem público Mário Covas, e a

segunda a um personagem que se destacou na história do meu Estado, Rondônia:

Jorge Teixeira de Oliveira.

Militar do Exército, Jorge Teixeira de Oliveira teve sua vida profissional

sempre ligada à Amazônia, embora gaúcho de nascimento. Em 1966 criou o Centro

de Instrução de Guerra na Selva — CIGS, em Manaus, hoje admirado em âmbito

internacional. Jorge Teixeira comandou o Centro até 1971, e nesse mesmo ano

fundou o Colégio Militar de Manaus. Em 1973 foi para a reserva, como Coronel do

Exército.

De 1974 a 1979 foi Prefeito de Manaus, período em que ganhou notoriedade

pela rigidez, probidade e eficiência com que administrou a cidade.

Em 1979 foi nomeado para o Governo de Rondônia, então Território Federal.

A partir daí, sua vida pública une-se e confunde-se com os destinos daquela terra.

Foi dele a incumbência de transformar o território em Estado, missão que cumpriu

com dignidade e brio.
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Formalizada a transformação, em 22 de dezembro de 1981, foi indicado para

o cargo de primeiro Governador do novo Estado. Sua gestão ficou marcada por

grandes realizações, como o asfaltamento da BR-364, a construção da Usina

Hidrelétrica de Samuel, o porto do Rio Madeira, a criação do Banco do Estado de

Rondônia e da Companhia de Mineração de Rondônia. Ficou no cargo até 1985.

Faleceu dois anos mais tarde.

Justifica-se, portanto, a indicação do nome de Jorge Teixeira para a medalha

Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados. Registro minha especial alegria, como

representante de Rondônia nesta Casa e como 2º Secretário da Mesa, ao

empreender a entrega do prêmio.

Para qualquer habitante de Rondônia, nato ou imigrante, é uma honra ter o

nome de Jorge Teixeira ligado ao Estado, pelo exemplo de probidade, honestidade e

dedicação absoluta ao bem comum que sempre marcou sua vida pública.

Assim como me incluo no grande rol de brasileiros que se dirigiram para

Rondônia a fim de colaborar na construção e progresso do novo Estado, é para mim

uma honra e um dever prestar esta pequena homenagem pessoal a Jorge Teixeira,

em complemento àquela que a Câmara dos Deputados lhe prestou, outorgando, in

memorian, a medalha Mérito Legislativo Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Está feito o registro, nobre

Deputado Nilton Capixaba. V.Exa. está de parabéns, pela entrega da medalha a

grandes personalidades do Brasil.
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O SR. EULER MORAIS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Com a palavra o Deputado Euler

Morais.

O SR. EULER MORAIS (PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna com o sentimento que é

meu dever, na condição de Parlamentar e representante de Goiás, registrar, embora

com pesar, atos de corrupção, irregularidades, descalabros e irresponsabilidades

que têm ocorrido na área operacional da Agência de Fomento do Estado de Goiás e

especialmente no Banco do Povo.

Essas instituições foram criadas para beneficiar a população do nosso

Estado, mas desmandos e irregularidades levaram, ontem, o presidente e três

diretores a pedir demissão. Assim, a entidade poderá ser melhor avaliada nos atos

que vem cometendo.

Sr. Presidente, temos um elenco de exemplos e vários documentos que

demonstram a veracidade de todas essas denúncias.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que seja transcrito, na íntegra,

nos Anais da Casa documento que serve de base para meu pronunciamento e que

ele seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR
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DOCUMENTO REFERIDO PELO DEPUTADO

 EULER MORAIS
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O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer uma comunicação que

considero importante. Vejo na atual Direção da Polícia Federal uma atuação

transparente, inclusive nos casos mais polêmicos, junto com o Ministério Público, a

OAB e tudo mais.

Eu não gostaria que houvesse modificação na Direção da Polícia Federal. Se

isso ocorrer, não aceitaremos, de maneira alguma, que ela volte ao passado, aos

tempos em que general mandava na Polícia Federal, pois não se trata de órgão

militar. Não aceitaremos jamais um general no comando da Polícia Federal, cujo

principal objetivo é defender os interesses da comunidade.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Está feito o registro. 
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O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS-RR. Pela ordem. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é das mais promissoras

a notícia de que a Agência Nacional de Petróleo, agora sob novo comando, vem de

permitir que os atacadistas comprem diretamente, isto é, sem a intermediação

exclusiva da PETROBRAS, gasolina pura e óleo diesel de qualquer que seja a fonte

produtora.

Não é o instante de discutir, uma vez mais, o monopólio da empresa estatal.

Isso está definido na Constituição e na legislação pertinente. Meu Estado, no

entanto, Sr. Presidente, Roraima, ressentia-se, e muito, da situação assim

enfrentada. Todos os derivados de que podíamos dispor eram-nos fornecidos pela

PETROBRAS, e a partir do Porto de Manaus. A viagem, de caminhão ou em

barcaças, tinha, em determinadas fases do ano, um aspecto quase épico. E muitas

dessas viagens, por motivos os mais diversos, nem sempre chegaram ao termo. É

fácil, daí, concluir as dificuldades que então enfrentávamos — e enfrentamos ainda,

pois que a medida somente será adotada a partir do próximo ano. É fácil perceber

que nenhum projeto industrial poderia ser implantado, já que as previsões de

consumo e fornecimento de derivados de petróleo viviam na dependência de fatores

os mais aleatórios.

Pois Roraima tem extensa fronteira com a Venezuela, um dos maiores

produtores de petróleo do mundo. Daquele país irmão já estamos recebendo a

energia elétrica gerada em Gúri, o que representou impulso dos maiores à economia
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do Estado. O petróleo, agora, pode-nos chegar da Venezuela, por enquanto rolando

por estrada asfaltada, mas — quem sabe? — dentro em breve por um oleoduto que

não será tão caro, tão difícil construir.

Pode-se alegar que essa importação direta coloca o consumidor final sujeito

às oscilações dos preços internacionais, da flutuação da cotação do dólar. Não é um

problema dos mais graves. De alguma forma esses preços e essa cotação já

influenciam os preços praticados pela empresa estatal. Mas, mesmo assim, convém

observar que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é, a um só tempo, um dos

maiores produtores e o maior importador do ouro negro, o preço da gasolina está em

cerca de 80 centavos, menos da metade, portanto, do que pagamos hoje no Brasil.

Saudamos, assim, a decisão da ANP — agora sob a direção do Embaixador

Sebastião Rego Barros —, esperando que aquela agência se capacite para bem

ordenar essas importações múltiplas, impedindo que as fraudes costumeiras,

inclusive a sonegação fiscal, possam decorrer de uma providência que, no caso de

Roraima, tem sentido dos mais progressistas.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, visando contribuir para o

desenvolvimento da atividade pesqueira do Pará, o Departamento de Pesca e

Aqüicultura do Ministério da Agricultura tomou importante iniciativa ao convidar

empresários chineses, representantes do setor pesqueiro, para visitar Belém, manter

contatos e estabelecer conversações que podem resultar no intercâmbio comercial

com empresários da indústria da pesca do Estado do Pará.

Assim, no mês de outubro, chegou ao Brasil, em visita à Capital paraense,

uma delegação de seis empresários chineses, tendo à frente o Sr. Zhang Yi,

presidente da Dalian Ocean Fishery, maior empresa da China, país que responde

por 42% de toda a oferta de pescado do mundo. Na oportunidade, os empresários

chineses, acompanhados por Gariel Calzavara, diretor do Departamento de Pesca e

Aqüicultura do Ministério da Agricultura, e por Ivanildo Pontes, diretor da Federação

das Indústrias do Estado do Pará — FIEPA e presidente do Sindicato das Indústrias

de Pesca do Estado do Pará — SINPESCA, visitaram a Pesqueira Maguary, a maior

empresa do setor no Pará.

Há, no caso, justificado interesse nos investimentos chineses, que

representariam, sem dúvida, impulso decisivo para a pesca no Pará, principalmente

porque os empresários chineses pretendem explorar atividade ainda não explorada

pelas empresas paraenses: a pesca em águas profundas, a uma profundidade de

300 metros.
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Atualmente, a pesca no Brasil é realizada a uma profundidade de, no máximo,

200 metros. Segundo o diretor da FIEPA, a falta de recursos tecnológicos e financeiros,

inclusive o fato de as empresas que atuam no País ainda não disporem de

embarcações apropriadas, são as razões de não se explorar a pesca em águas mais

profundas no Pará e nas demais regiões tradicionais de pesca no Brasil.

A China, por seu turno, domina a tecnologia da pesca em águas profundas,

de modo que os chineses têm condições de trazer para o País as embarcações, a

experiência e os recursos financeiros necessários para promover o efetivo

desenvolvimento da atividade pesqueira no Brasil e, particularmente, no Estado do

Pará, que tem a oferecer, em contrapartida, a estrutura já existente do setor

pesqueiro local, a mão-de-obra e o volume expressivo de recursos naturais

inexplorados (peixes).

Espera-se, portanto, em seguida a essa primeira visita de sondagem e

avaliação, que sejam logo efetuadas as negociações para o estabelecimento da

parceria com a China, gerando seguros e grandes benefícios para o setor,

possibilitando a absorção de novas tecnologias, a ampliação das áreas de pesca e o

definitivo incremento da atividade pesqueira no Estado do Pará e no País.

Diante da reconhecida importância da missão chinesa no Pará, cabe reiterar,

enfim, as congratulações merecidas, especialmente, pela iniciativa consciente e pelo

apoio do Ministério da Agricultura em favor da indústria de pesca paraense.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação deste pronunciamento no Jornal

da Câmara e em A Voz do Brasil.
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O SR. FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Concedo a palavra ao Deputado

Fioravante.

O SR. FIORAVANTE (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana, o grande debate do País sem

dúvida nenhuma é a previsão orçamentária para o ano que vem, em especial o

debate em que se elencam no Brasil os critérios e as previsões orçamentárias para

se garantir o novo salário mínimo a partir de maio.

É lamentável o que vemos hoje na imprensa. É vergonhoso, é escandaloso

para o Brasil e para esta Casa. Segundo os jornais, os Líderes dos partidos políticos

que compõem a base do Governo fizeram um acerto, articulando para o trabalhador

brasileiro um salário de 200 reais por mês no ano que vem.

A vergonha desse valor se aguça e se aprofunda ainda mais quando os

Líderes afirmam que fizeram o máximo esforço no sentido de cortar em 20% as

emendas dos Parlamentares para tentar cobrir o impacto de tal reajuste na

Previdência Social. Eu, sinceramente, fico cada vez mais envergonhado.

Nesta Casa, já lutamos muitas vezes para chegar a um salário mínimo de

pelo menos 100 dólares por mês. Fizeram festa, distribuíram cheques para a base

do Governo, e o salário mínimo do País é o mais vergonhoso da América Latina,

inaceitável para o trabalhador brasileiro. Ainda mais inaceitável é este Governo, que

não tem coragem de enfrentar os juros que paga de bilhões e bilhões de reais para o

capital especulativo internacional, negando-se de forma descarada e perversa a

conceder reajuste de salário para que chegássemos, pelo menos, Sr. Presidente, a
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250 reais. Provavelmente, daqui a alguns dias, 250 reais não vão mais corresponder

a 100 dólares, mas sim, quem sabe, a 70 dólares ou a até menos.

Sr. Presidente, para o trabalhador brasileiro este é o grande momento de

aprender a lição de que é através da política que se decidem educação, salário,

aluguel, enfim, a vida de cada um de nós.

A classe trabalhadora deste País, formada seja por varredores de rua,

serventes ou médicos, seja por pequenos empresários e intelectuais, representa

aproximadamente 85% do povo brasileiro. Quando nesta Casa é votada matéria

como essa, de interesse do trabalhador, ele pode ver com quantos Deputados pode

contar. No máximo 20% entre os 513 Deputados Federais. Por isso, na hora de dar

o voto, o eleitor brasileiro terá de refletir bem, para saber se o seu escolhido lhe

proporcionará esperança de melhor qualidade de vida.

As emendas orçamentárias dos Deputados Federais não passam de

armadilha, de troca-troca para que muitas matérias que muitas vezes violentam o

trabalhador sejam aprovadas no Congresso Nacional. Sempre que se vai votar

matéria importante de interesse do Governo, ele compra Deputados e, através de

Ministérios, libera recursos para emendas relativas à construção de postos de

saúde, de ginásios de esporte, ou coisa que o valha.

A sociedade há que saber e se indignar com essa prática, pois os recursos de

que dispõem os Ministérios não são propriedade do Governo, do Presidente da

República ou dos Ministros, são dinheiro do próprio trabalhador, que é quem mais

paga imposto no Brasil.
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Sr. Presidente, aqui fica meu protesto com a forma vergonhosa como vem

sendo tratado o salário do trabalhador brasileiro.

Muito obrigado a V.Exa.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

724

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Convoco os Srs. Parlamentares

para virem ao plenário registrar suas presenças, para que possamos iniciar a Ordem

do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Há sobre a Mesa um comunicado.

O Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, comunica aos Srs.

Parlamentares que a votação para o Conselho da República já está sendo realizada

desde as 15 horas de hoje.

Srs. Parlamentares, venham ao plenário para a votação do Conselho da

República.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

Sr. Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. Pela ordem. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez gostaria

de tecer alguns comentários sobre a ALCA — Área de Livre Comércio das Américas.

Nos últimos dias tem-se discutido muito sobre a importância da ALCA e quais

os prejuízos, ou benefícios, que um acordo dessa natureza traria ao País.

O Brasil vivenciou, nesta última década, um substancial aumento de

produtividade, e os dados revelam-nos que nos últimos oito anos a nossa

produtividade aumentou 67%, número considerável para qualquer país. Hoje somos

os primeiros produtores de vários produtos, como café, suco de laranja, soja e

outros itens.

O que mais me preocupa são os muitos setores que, por diversas razões, não

conseguiram alcançar crescente participação no mercado mundial. Cito, por

exemplo, os serviços de construção civil no Brasil, que, na opinião dos empresários

ligados ao setor, questionados sobre a competitividade das empresas, disseram

serem os menos competitivos em relação aos países que farão parte da ALCA,

vindo a seguir os setores de transporte e logística, segundo notícias da Agência

Folha.

Para se ter uma idéia da preocupação dos empresários do setor, 40% acham

que as negociações devem iniciar em 2002, contra a opinião dos 43% que acham

que só haverá espaço para negociações após 2003.
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É justa essa preocupação, pois o Brasil vem atravessando várias crises

econômicas nos últimos anos, não dando trégua àqueles empresários que têm

buscado soluções para o setor da construção civil, cujo valor social é imenso, tanto

no aspecto da geração de mão-de-obra quanto no benefício de proporcionar aos

brasileiros o acesso à casa própria.

Esses dados foram obtidos por uma pesquisa feita pela AT Kearney, em

parceria com a Câmara Americana de Comércio, envolvendo a participação de

empresas de dezoito países da América Latina, sendo 45% multinacionais de vários

setores industriais, 80% delas com faturamento local de 100 milhões de dólares/ano.

Outro fator que nos preocupa são as barreiras protecionistas diversificadas e

o processo de substituição de importações verificados principalmente nos Estados

Unidos da América do Norte. No caso do açúcar, nossos concorrentes na América

Central, Países Andinos e México, estarão isentos das quotas a partir de 2008,

quando as nossas quotas estarão diminuindo.

Hoje a cota para a exportação de açúcar do Brasil para os Estados Unidos é

de apenas 12%. Já em relação ao suco de laranja, o México vem aumentando suas

exportações para os Estados Unidos desde a conclusão do NAFTA, enquanto nossa

participação cai vertiginosamente, devido às restrições impostas pelos americanos.

Para finalizar, deixo a principal preocupação de diversos empresários e da

nossa sociedade em geral: sem harmonização das regulamentações entre os

países, a ALCA não será bem sucedida.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL-RR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a imprensa do meu Estado,

Roraima, e do País de modo geral tem noticiado a ocorrência de vários fatos

relacionados com o narcotráfico na Amazônia Legal.

Um dos últimos lances protagonizados foi o seqüestro de um avião

guianense, que foi levado para Roraima e pousou na Fazenda São Paulo, na região

de Amajari. Praticamente ao mesmo tempo em que isso acontecia, mais duas

fazendas nas proximidades foram invadidas por grupos diferentes de homens que

estavam armados com pistolas e escopetas.

Sabemos que, na Venezuela, está em andamento a Operação Orinoco, que,

além do vizinho país bolivariano, conta também com a participação da França, da

Alemanha, da Itália, da Inglaterra, do Japão e dos Estados Unidos. Daí a razão de

ser conhecida como Operação G-7. Essa empreitada objetiva coibir a passagem de

droga para o Caribe.

Apreensões de cocaína têm sido feitas com grande freqüência, tornando cada

vez mais evidente a conexão criminosa entre a Guiana, Roraima e o Amazonas.

Sem dúvida alguma, o Governo Federal brasileiro está atento ao problema e,

nesse sentido, tem desenvolvido várias ações no intenso combate aos

narcotraficantes e outros criminosos, integrando-se, assim, a essa importante

repressão internacional ao mundo das drogas.
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Não é à toa essa preocupação, já que temos mais de 16 mil quilômetros de

fronteira fazendo-nos vizinhos de diversas nações, fronteiras essas, principalmente

ao norte, nem sempre guarnecidas pelas forças militares ou pela presença civil em

núcleos populacionais, as quais, nas lindes amazônidas, são parcas e esparsas.

Não podemos, portanto, prescindir da presença militar brasileira em nossas

linhas de fronteira. Nosso território e nossa gente precisam ser protegidos tanto em

favor da soberania nacional, quanto pela necessidade de impedir o fluxo do

narcotráfico. E aí vale ressaltar o importante trabalho do Programa Calha Norte, do

nosso Ministério da Defesa, que agrega as três Forças militares, em convênios com

instituições civis governamentais de Estados e Municípios.

Com essas preocupações e com esse anteparo em favor dos nossos

cidadãos, poderemos ter, então, uma verdadeira nação protegida de tão nocivo

vício, que tem devastado tanta saúde, que poderia ser benéfica para a sociedade

brasileira, tornando-a mais produtiva.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encaminho à Mesa indicação em que sugiro ao

Sr. Presidente da República que determine a realização de estudos para a criação

da "bolsa de energia elétrica", para atender aos pequenos consumidores de energia

elétrica do País.
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O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LEUR LOMANTO (PMDB-BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde que foi extinto o Banco

Nacional de Habitação, não temos um projeto na área habitacional que contemple a

população. Esta situação perdura há duas décadas, promovendo um déficit

habitacional assustador. Milhares de brasileiros não possuem casa própria e milhões

morram em moradias improvisadas.

Não é somente a população de baixa renda que vive em situação precária. A

classe média sofre também o constrangimento de morar em locais impróprios,

porque não dispõe de fontes de financiamentos. Não temos programas no setor

habitacional. O crédito continua limitado. Os programas da Caixa Econômica são

inviáveis. Para a classe média, o sonho da casa própria continua distante, cada vez

mais distante.

A indústria da construção civil está paralisada. Depende de iniciativas do

Governo. Embora procure soluções, não consegue bons resultados, e passa por

momentos de aflição. Não pode, sozinha, promover programas para a sociedade.

Diante dos fatos, quem arca com o maior prejuízo é o povo, que fica sem

casa, pagando alugueis. O salário desaparece. Triste realidade! E num País com

tanto espaço, que possui a matéria-prima necessária. Não precisamos importar

insumos para a construção civil; possuímos mão-de-obra, tecnologia e grandes

empresas.
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Morar com o mínimo de segurança e higiene é direito garantido na Carta

Magna, e requisito básico para alcançarmos a cidadania.

No Estado de São Paulo, o mais populoso da Federação, onde se pagam os

melhores salários aos trabalhadores menos qualificados, 30% das habitações não

têm a mínima condição de moradia, de acordo com dados de pesquisa do SEADE.

São aproximadamente 2,3 milhões de residências consideradas inadequadas, sem

condições de habitabilidade.

Se na Unidade da Federação mais rica do nosso País a questão da moradia é

ainda um grave problema, tornando-se a cada dia mais grave, se essas são as

condições atuais do Estado mais poderoso da União, qual será a dos Estados com

menos recursos, com menor arrecadação?

Esse é um problema social e político que nos mostra falta de atenção com o

setor habitacional. A culpa não é só deste Governo, temos que reconhecer. São

anos e anos de ausência de um projeto nacional.

A população não encontra alternativas a não ser morar em locais impróprios.

Ocupam áreas urbanas de risco, prédios públicos abandonados, morros, e moram

até sob viadutos.

A ocupação clandestina revela o descaso com o setor habitacional.

A falta de financiamento para a casa própria é recorrente. Praticamente só a

Caixa Econômica Federal financia imóveis. Oferece, porém, contratos que são

inviáveis.

Todos esses problemas afetam de forma aguda os mais fracos

economicamente, os pobres e a classe média.
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Quando analisamos as condições de nossas cidades, esse problema vem à

tona. A construção de habitações inadequadas, como barracos e casebres, é a

prova concreta de que não temos programas adequados. As cidades crescem

desordenadamente, e esse crescimento desordenado, que não obedece a qualquer

planejamento, contribui para piorar a qualidade de vida de todos nós.

No futuro, teremos que reparar essa falta de planejamento, e isso será muito

mais caro.

As distorções e a falta de habitação digna vêm acumulando-se há muitos

anos no Brasil. E a cada ano passado sem projetos para a construção de moradias,

mais difícil será a solução. A população continua a crescer, e o nível de desordem

continua a aumentar; surgem os conflitos, e os princípios que equilibram as relações

sociais desaparecem.

O déficit habitacional, a falta de planejamento urbano e o aumento

desordenado de ocupações clandestinas vão levar algumas cidades ao caos.

Favelas existem com grande população, algumas com mais de 100 mil habitantes,

sem água potável, sem saneamento, sem energia elétrica, sem coleta de lixo, sem

segurança, sem ordenamento jurídico, sem policiamento que ampare e proteja os

cidadãos.

É interessante notar que o problema do déficit habitacional tem sido debatido.

Ninguém discorda que temos urgência de resolvê-lo. A desordem urbana e a falta de

moradias chegaram a tal grau de gravidade que exigem soluções imediatas, por

meio de projetos integrados do Poder Executivo federal com os Estados e

Municípios.
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Apelamos para os nossos Governadores, Prefeitos e todas as autoridades no

sentido de que dêem atenção ao déficit habitacional. Não podemos mais protelar a

solução desse problema que aflige mais de dez milhões de famílias brasileiras.

Era o que tínhamos a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Concedo a palavra pela ordem ao

nobre Deputado João Leão.

O SR. JOÃO LEÃO (PPB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, muito obrigado. A cidade de Simão Dias sente-se honrada em ter V.Exa.

nessa cadeira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos hoje fechando o Orçamento

da União. Por meio de acordo de Líderes, está se definindo o aumento do salário

mínimo, e os trabalhos referentes à lei orçamentária vão caminhando relativamente

bem. Acreditamos que, até o dia 21, ela estará fechada, graças ao árduo trabalho

dos Líderes. Quero destacar aqui o trabalho do Deputado Odelmo Leão, do PPB,

relativo ao Orçamento da União.

Informo a V.Exas. que, a fim de se possibilitar o aumento do salário mínimo,

todos os Parlamentares estão abrindo mão de 50% das emendas de Comissão e de

12% das emendas de bancada de todos os Estados. Dessa forma, o Orçamento da

União caminha bem, para um bom final para o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, é com muita tristeza que ocupo a tribuna, até porque acaba de

chegar ao plenário nosso patrono da Polícia Ferroviária, Deputado Roberto

Jefferson. A Comissão que está discutindo a Política Nacional de Segurança Pública

se reúne várias e várias vezes, mas não decide nada.

Os companheiros policiais que estão vindo para cá estão sendo enganados.

Todas as semanas eles vêm a esta Casa e a Comissão não decide nada. Não sei

por que existe esta Comissão.

Em nome dos companheiros ferroviários, não mais agüentamos esse tipo de

situação: vir todas as semanas para cá e não se resolver nada. Que seja dita a

verdade aos companheiros: não queremos resolver o problema de segurança

pública nem das Polícias em nosso País.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Concedo palavra ao Deputado

Roberto Jefferson, para uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Como Líder. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero me associar ao apelo do Deputado Carlos Santana

sobre a Comissão Especial de Segurança Pública. S.Exa. tem razão. Há anos essa

PEC está tramitando na Casa e nunca há quorum para deliberar a matéria. Se não

há quorum, vamos arquivar a matéria, mas não vamos frustrar as expectativas.

Vieram a esta Comissão representantes das Polícias Federal, Militar,

Ferroviária e Rodoviária, mas por falta de quorum ainda não houve nenhum tipo de

deliberação.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Deputado Carlos Santana.

Outro dia li no jornal O Globo que S.Exa. ingressou na Socila. O Deputado é

ferroviário, foi Presidente da CUT, Presidente do Sindicato dos Ferroviários no Rio

de Janeiro, e está preocupado em se expressar melhor. Ingressou na Socila para

aprender boas maneiras. Soube inclusive que está dando alguns passos de balé.

Não sei se por ciúmes do Deputado Fernando Gabeira, que ingressou no

Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, que é um homem gentil, ele quer ser

gentil também. (Risos.) Sei que o Deputado Carlos Santana tem procurado

aprimorar-se. O guerrilheiro da ferrovia está hoje estudando boas maneiras na

Socila.

Sr. Presidente, já presenciei o Deputado Carlos Santana parar uma ferrovia

deitando na linha do trem!
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Desejo cumprimentar o Deputado Carlos Santana e dizer que aprecio muito a

nova fase light de sua vida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há pouco mais de alguns meses,

apresentei projeto de lei referente ao assédio moral no trabalho, praticado pelos

patrões em relação a seus subordinados.

Sabemos que no Brasil ainda existe cultura escravocrata: maltratar e humilhar

o funcionário público e o empregado da empresa privada.

Em estudo realizado por Dra. Margarida Barreto, descobrimos que o patrão, o

superior hierárquico, constantemente ridiculariza, humilha e denigre a imagem do

trabalhador, seu subordinado. A constância nos maus-tratos atinge o funcionário não

apenas psicológica e emocional, mas também fisicamente.

Pesquisas revelam que 60% de homens e mulheres entrevistados e

examinados pela Dra. Margarida Barreto sofreram palpitações e angústias; 40%

tiveram diminuição da libido e 45% enfrentaram problemas de hipertensão arterial, o

que acaba destruindo a auto-estima da pessoa.

O pior é que esta realidade tem atingido não apenas o pequeno trabalhador

de simples empresa, que sofre as conseqüências do assédio moral no trabalho, mas

também o gerente, que, pressionado e assediado moralmente no trabalho pelo

presidente da empresa, é muitas vezes obrigado a oprimir um simples funcionário.

Segundo pesquisa da Dr. Margarida Barreto e da Organização Internacional

do Trabalho (OIT), drásticas conseqüências físicas, psíquicas e emocionais para o

trabalhador são inúmeras, inclusive atingindo em cheio sua família.
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Segundo a OIT, 15% a 20% dos suicídios na Suécia são causados pela

opressão reiterada dos patrões. E no Brasil o quadro é estarrecedor! Segundo

pesquisa, dos dois mil funcionários examinados pela médica do trabalho, inclusive

pesquisadora da PUC, 80% de homens e mulheres tiveram dores generalizadas;

80% das mulheres e 40% dos homens tiveram palpitações e tremores; 69% das

mulheres e 63% dos homens insônia ou sonolência.

Estou grafando os dados mais graves, Sr. Presidente, como o aumento da

pressão arterial. Corrigindo, o dado anterior diz que 51,6% dos homens tiveram crise

de hipertensão arterial e 40% das mulheres, e nós sabemos que a hipertensão

arterial pode desencadear enfarte agudo do miocárdio ou derrame, popularmente

falando, aneurisma cerebral, insuficiência renal e várias outras doenças. Tudo isso

por conta da opressão. E daí ocorrem dores de cabeça, distúrbios digestivos, idéia

de suicídio. Cem por cento dos homens humilhados no trabalho tiveram idéia de

suicídio contra 16% das mulheres. Passaram ao vício do álcool 63% dos homens;

tentativa de suicídio, 18%. Isso é gravíssimo. Esta Casa precisa tomar providências!

Preocupados com essa situação, apresentamos a esta Casa projeto de lei.

Parabenizo a todos os Deputados da Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação que, por unanimidade, também preocupados com o trabalhador brasileiro,

aprovaram o projeto.

Na Assembléia Nacional da França, Parlamento semelhante à Câmara dos

Deputados do Brasil, projeto do mesmo teor foi aprovado por unanimidade,

preocupados que estavam com a situação do trabalhador.
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Repito: não é apenas o trabalhador que sofre desses males. O gerente ou o

empresário, muitas vezes, tem um superior que o maltrata, que o oprime, que

denigre sua imagem. E daí esse homem, arrasado, com sua auto-estima destruída,

precisa dar assistência a sua família, mas acaba atingindo-a, porque, abalado, não

tem condições nem de conversar.

Os trabalhadores em todo o País passam por esse tipo de problema. A cada

dez entrevistados, nove sofreram assédio moral no trabalho, nove foram humilhados

e vilipendiados em seus direitos.

O trabalhador brasileiro já sofre assédio moral no salário, e ainda tem de

suportar os maus-tratos, a estupidez e a ignorância de seus chefes? Isso é um

verdadeiro absurdo!

Preocupados com a situação do trabalhador, demos entrada a esse projeto de

assédio moral no trabalho para coibir esse tipo de comportamento. No entanto,

salientamos que o chefe não perderá sua autoridade, podendo repreender seu

funcionário. Ele dispõe de subsídios suficientes na lei para fazê-lo.

Estou pedindo para tipificar como crime o assédio moral no trabalho. Pedi

uma pena de três meses a um ano. O Relator concedeu dois anos, já que esse tipo

de atitude é verdadeiramente um assassinato lento. A França é o único país que

tipificou como crime o assédio moral no trabalho. Nossa intenção é coibir os

desmandos de muitos chefes.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V.Exa. — coincidentemente é a segunda vez

que isso ocorre; tenho o prazer de ter V.Exa. dirigindo esta sessão, o que honra o

povo de Sergipe e o povo nordestino —, na linha da honradez que o povo nordestino

incorporou ao longo da sua história, que dê início à Ordem do Dia para que os

trabalhos possam ser iniciados.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Será iniciada agora, com a

presença do Presidente Aécio Neves, a quem convido para assumir a presidência

dos trabalhos.

O Sr. Pedro Valadares, 1º Suplente de Secretário,

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.

Aécio Neves, Presidente.
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O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, estou pedindo para que

iniciemos a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência atende a V.Exa.
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VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A lista de presença registra o

comparecimento de 270 Srs. Deputados.
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O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a

V.Exa. que determine o encerramento dos trabalhos nas Comissões, para que os

Deputados venham ao plenário.

Gostaria de comunicar à Casa que há pouco recebi a triste notícia do

assassinato do Sr. Antônio Pereira dos Santos, conhecido como Antônio de Seu

Valdemar. Lamentavelmente, assassinatos de trabalhadores rurais, dirigentes

sindicais e membros do Partido dos Trabalhadores têm marcado muito a história da

Bahia.

O companheiro Antônio Pereira dos Santos, conhecido como Antônio de Seu

Valdemar, era tesoureiro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de

Curuçá e foi assassinado, após ser barbaramente torturado, ontem, dia 11 de

dezembro, por jagunços que invadiram a Fazenda Ilha Redonda. Outros dois

trabalhadores também foram seqüestrados e torturados, tendo, porém, conseguido

escapar de serem mortos. O enterro do companheiro Antônio está acontecendo

agora à tarde na cidade de Curuçá, no Estado da Bahia.

Sr. Presidente, já perdemos vários companheiros que foram assassinados,

entre eles vereadores, dirigentes partidários, militantes do Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra, dirigentes sindicais e agora o dirigente do Diretório

Municipal de Curuçá.

Estamos desde já pedindo providências. Estivemos, na semana passada,

com o Ministro Aloysio Nunes Ferreira, solicitando a S.Exa. maior acompanhamento
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para essas questões. O Prefeito de Campinas foi assassinado, e agora assistimos a

mais essa barbárie.

 Aproveito para lembrar, mais uma vez, ao Ministério da Justiça que o

quantitativo de homens da Polícia Federal deslocados para a cidade de Pau Brasil,

para dar cobertura ao conflito entre índios e posseiros, foi reduzido, e os conflitos

podem voltar a qualquer momento.

Era esse o registro, e lamento mais esse ato de violência ocorrido no Estado

da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência solidariza-se com V.Exa.

e coloca-se à disposição para providências que a ela couberem.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Esta Presidência determina que sejam

encerrados imediatamente os trabalhos das Comissões da Casa que estejam neste

instante em funcionamento, para que todos os Srs. Parlamentares venham ao

plenário.

Temos uma extensa e importante pauta de votações a ser cumprida ainda na

tarde desta quarta-feira.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se passar à apreciação da matéria

que está sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.

Requerimento sobre a mesa:

Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 155, do

Regimento Interno, urgência para apreciação do Projeto

de Resolução nº 207/01, que altera o inciso III do art. 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputado.

Assinam todos os Srs. Líderes partidários.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Não havendo nenhuma manifestação

contrária do Plenário, submeterei essa votação ao processo simbólico.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

751

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que sobresteja a votação desse requerimento, que

foi assinado por nós, da Liderança do PT, mas há entendimento para uma alteração.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Atendendo ao pedido de V.Exa,

passará para o final da votação dos requerimentos sobre a mesa. Assim, V.Exa.

pode chegar a um entendimento.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre a mesa requerimento nos

seguintes termos:

Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência urgentíssima para

apreciação do Projeto de Lei nº 1.873, de 1991, que

dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o

controle e a repressão do tráfico ilícito e do uso indevido

de entorpecentes e drogas afins, e dá outras

providências.

Assinado, por unanimidade, pelos Srs. Líderes.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não havendo objeção do Plenário, a

urgência será submetida à votação simbólica.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Aqueles que estiverem de acordo

permaneçam como se acham.

 APROVADO.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

756

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre a mesa moção aprovada, por

unanimidade, pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,

referindo-se à posição do Parlamento brasileiro.

Na verdade, essa é uma moção de efeito político, mas creio ser importante.

Trata-se da questão relativa à integração dos países das Américas.

Portanto, a moção aprovada, por unanimidade, pela Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional será submetida, neste instante, à aprovação

simbólica deste Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra ao Deputado Aloizio

Mercadante, autor da moção.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP) - Sr. Presidente, parabenizo a

Presidência e os Líderes por essa iniciativa.

Aprovamos hoje essa moção na Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional. Ela representa uma atitude da Câmara dos Deputados,

demonstrando que não podemos aceitar as condições impostas pelo Governo

americano.

Os quinze produtos exportados por nós para os Estados Unidos têm tarifa

média de 43%. Os quinze principais produtos que eles exportam para o Brasil têm

tarifa média de 13,5%. Além disso, eles estão fortalecendo mecanismos de proteção

da siderurgia, das salvaguardas, não aceitam negociar a lei antidumping e

prorrogaram os subsídios para a agricultura americana até 2010. Portanto, a

negociação que eles estão sugerindo é a do pescoço com a guilhotina. O Brasil

precisa saber defender seu mercado e seus interesses.

Essa moção ao Poder Executivo diz que temos de nos retirar da negociação,

caso o Senado Federal americano ratifique a posição da Câmara dos

Representantes que impede de fato negociação num outro patamar de relações

comercias. Além disso, eles também estão estabelecendo o Capítulo 11 do NAFTA,

que dá às empresas americanas no exterior a prerrogativa de não mais precisarem

se submeter à estrutura jurídica nacional local.

Por tudo isso, essa agenda é inaceitável. O Brasil tem de defender a

agricultura, o nosso setor exportador e procurar retirar barreiras. Podemos manter



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

758

relações bilaterais com os Estados Unidos, mas não podemos aceitar essas

condições.

Essa atitude da Câmara vai valorizar o Parlamento, com seriedade, com

responsabilidade e com firmeza, na defesa dos nossos interesses históricos.

Parabenizo, novamente, a Presidência da Casa e o Colégio de Líderes por

terem acatado essa moção que apresentamos e que foi aprovada por unanimidade

na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na linha seguida pelo Deputado Aloizio Mercadante, a

preocupação nacional é muito grande com a negociação da ALCA e a aprovação da

Câmara americana. Mas, acrescentaria mais: o Brasil não pode aceitar imposições

relativas aos produtos brasileiros, a saber: antidumping e subsídio aos produtos

agrícolas americanos, que colocam em desvantagem nossa agricultura.

Então, internamente, precisamos de agenda brasileira pela harmonização do

sistema tributário, da legislação trabalhista e de mercado de capitais. Temos uma

tarefa de casa muito grande para iniciarmos o processo de negociação. Ao

sentarmos à mesa com os americanos, na ALCA, devemos, prioritariamente,

analisar as restrições aos produtos brasileiros, reiterando as barreiras tarifárias e

não-tarifárias dos principais produtos brasileiros, assim como tributação excessiva e

a economia fechada, a americana, pois o Brasil tem economia aberta perante os

principais produtos no comércio bilateral Brasil/Estados Unidos.

A preocupação do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e

do Líder da Oposição, Deputado Aloizio Mercadante, é comungada também por nós,

Parlamentares da base governista. Temos o mesmo pensamento em relação aos

problemas que enfrentaremos nas negociações da ALCA. Se não resolvermos o

problema interno dos subsídios, das barreiras tarifárias e não-tarifárias, do

antidumping e outros problemas que os americanos impõem aos nossos produtos,

não teremos condições de prosseguir. Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação a moção.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que estiverem de acordo

permaneçam como se acham.

APROVADA.

A moção das autoridades brasileiras será encaminhada ao Congresso norte-

americano. Será um encaminhamento do Presidente da Câmara dos Deputados ao

Presidente do Senado norte-americano.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, sugiro que V.Exa. leve em mãos esta moção ao Congresso

americano, demonstrando a atitude do Parlamento brasileiro, o que viria valorizar

nossa iniciativa e demonstrar claramente que queremos mudança de rumo na

agenda de negociações de tema estratégico para o futuro do País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Aloizio Mercadante, entrarei

em contato com o Presidente do Senado da República, Senador Ramez Tebet, para

eventualmente nos encaminharmos na direção que sugere V.Exa.

Em outras oportunidades, já me manifestei sobre esta matéria. Os termos do

acordo lá aprovado são extremamente graves e, na minha opinião, criam

dificuldades quase intransponíveis para integração que garanta — ou, pelo menos,

preserve — interesses nacionais.

Não descarto a sugestão de V.Exa. Apenas por deferência natural ao

Presidente do Senado da República, conversarei com S.Exa. e — quem sabe —,

eventualmente, ele próprio ou os dois Presidentes poderão levar a moção para dar

peso político à decisão, consonante com o peso que o Brasil tem hoje nesta

negociação.

A sugestão de V.Exa. é interessante. Dentro em pouco, comunicarei ao

Plenário se enviaremos ou levaremos em mãos ao Congresso americano a decisão

— de sua iniciativa — tomada hoje pela Câmara dos Deputados do Brasil.
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O SR. DAMIÃO FELICIANO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PMDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, gostaria de falar sobre o projeto que cria a Universidade Federal de

Campina Grande.

A matéria fez parte da pauta de quinta-feira passada, mas o Deputado José

Carlos Aleluia, do PFL, disse que não concordava com sua votação devido a

problemas em relação à Bahia. Ora, a Paraíba não tem nada a ver com problemas

internos da Bahia!

A matéria voltou ontem à pauta — criou-se expectativa em todo o Estado da

Paraíba —, mas, por acordo de Lideranças, foi retirada. Retorna à pauta de hoje.

Mas qual não foi minha surpresa ao verificar que, também por acordo de Lideranças,

a matéria sai da pauta!

Sr. Presidente, não temos como explicar aos paraibanos que a urgência

urgentíssima desse projeto que cria a universidade ainda não foi aprovada em

função de questiúnculas levantadas neste plenário.

Não sei por que o Colégio de Líderes criou obstáculos à votação da matéria.

Os Líderes me disseram que ela tinha preferência e que não havia problemas. É

estranho que tenha saído de pauta.

Como representante da Paraíba, tenho de fazer esse registro.

Agradeço a V.Exa. por ter colocado a matéria na pauta por duas vezes.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Esclareço a V.Exa. que hoje realizamos

reunião de Líderes para definir a pauta dos dois últimos dias de votação. Não tenho
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dúvidas de que a proposta à qual se refere V.Exa. tramitou consensualmente,

contando — sabe bem V.Exa. e a bancada da Paraíba — com a simpatia pessoal

deste Presidente, como também outra proposta, que não foi possível ser trazida

ainda hoje ao plenário, que, na mesma direção, diz respeito à criação de

universidade, agora no Estado de Pernambuco.

Portanto, houve definição dos Líderes partidários por pauta mais enxuta, mas

se houver consenso absoluto do Plenário e dos Srs. Líderes, ela poderia, no final da

sessão, voltar a ser discutida.

Proponho ação direcionada a essa proposta, até porque ela será aprovada

agora ou em fevereiro, porque é consensual e conta com o apoio de todas as

Lideranças. Se não for possível desta vez, será exclusivamente por escassez de

tempo. V.Exa. pode conversar com os Líderes para ver a possibilidade de tramitação

dessa proposta no final da sessão.

O SR. DAMIÃO FELICIANO – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a

possibilidade de conversar com os Líderes.
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O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, formulo questão de ordem, com base no art. 95, consciente de que

V.Exa. não pode decidir sobre ela sem consulta ao Presidente do Senado Federal,

que é o Presidente do Congresso Nacional.

Ora, os trabalhos da Sessão Legislativa terminarão no dia 15, conforme

dispõe a Constituição. Acontece que não vamos encerrar os trabalhos no dia 15 de

dezembro porque o Orçamento Geral da União não foi votado.

V.Exa. sabe que a Sessão Legislativa não é automaticamente prorrogada,

como no caso da LDO, em julho. Essa prorrogação é questão polêmica, que nunca

se resolve adequadamente. É correta a autoconvocação para não haver nenhum

ônus ao Estado.

Para a prorrogação do funcionamento das sessões da Câmara dos

Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional haverá pauta normal ou

apenas nela constará o Orçamento? Ou ainda: vai haver pauta previamente definida

para prorrogação da Sessão Legislativa?

Entendo que deve haver pauta explicitada para se votar junto com o

Orçamento. Se prorrogarmos a Sessão Legislativa para votar o Orçamento, não

poderemos dar continuidade a todos esses itens da pauta, até porque alguns deles

podem ser de interesse do Governo. Podemos ficar sem saída.
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Pergunto a V.Exa. se vamos ter pauta anunciada ou se haverá pauta como

em uma sessão normal. Como entendo que deve haver pauta explicitada na mera

prorrogação, quero ouvir o entendimento de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Ilustre Deputado José Genoíno,

aproveito a pergunta de V.Exa. para prestar informações a todo o Plenário.

Não existe o instrumento da prorrogação dos trabalhos; a sessão encerra-se

no dia 15 de dezembro, depois fazemos uma autoconvocação, assinada pelos

Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, com pauta definida

para as matérias que serão analisadas durante o período.

Estarei reunido com o Presidente Ramez Tebet na próxima quinta-feira, data

mais próxima do encerramento ordinário dos nossos trabalhos, e exporei nessa

oportunidade a posição dos Líderes na Câmara dos Deputados. A pauta poderá

incluir apenas a discussão do Orçamento ou também outras matérias. Não tenho

condições de antecipar o resultado desse encontro, mas posso dizer que na reunião

de Líderes, realizada hoje, conversamos um pouco sobre o assunto. Lembro ainda

que a convocação não acarretará ônus para esta Casa.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – A informação de V.Exa. me tranqüiliza. É o correto

fazer a autoconvocação com pauta anunciada.

Muito obrigado.
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O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, acabo de sair de uma reunião onde se discutiu sobre organismos

geneticamente modificados, e houve uma grande dúvida quanto à continuação ou

não da reunião, para novos debates. Nós perdemos no debate. Querem votar a

matéria na semana que vem, mas ainda há divergências, por isso peço a V.Exa. que

não inclua na pauta essa proposição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Está feito o registro. V.Exa. receberá a

devida atenção desta Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Consulto os Líderes do PT e do PDT

se, em face do entendimento havido hoje na reunião dos Líderes, retiram os dois

requerimentos de inversão de pauta que estão sobre a mesa. (Pausa.)

Estão retirados os requerimentos, pelos Líderes Walter Pinheiro e Miro

Teixeira.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

769

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Item 1 da pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.470, de 2001, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de

setembro de 1997, que estabelece normas para as

eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização do

voto eletrônico; tendo parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, pela

constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no

mérito, pela aprovação deste e dos apensados, com

substitutivo nos termos do parecer; com complementação

de voto do Relator, Deputado Aldir Cabral, tendo

apensados os PLs nºs 1.696/99, 3.693/00, 4.175/01,

4.241/01, 4.258/01, 4.384/01, 4.575/01, 4.604/01,

4.858/01, 5.053/01, 5.061/01, 5.134/01 e 5.230/01.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Consulto o Líder do PSDB se retira o

requerimento que solicita a retirada de pauta desta matéria. (Pausa.)

Retirado.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há oradores inscritos para discussão.

Como há entendimento em relação à matéria, pergunto aos Deputados se

retiram a inscrição.

Deputado Dr. Hélio. (Pausa.) Agradeço.

Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) Agradeço.

Deputado Professor Luizinho. (Pausa.) Agradeço.

Deputado Virgílio Guimarães. (Pausa.) Agradeço.

Deputado Vivaldo Barbosa. (Pausa.) Agradeço.

Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.) Agradeço.

Deputado Babá. (Pausa.) Agradeço.

Deputado Airton Dipp. (Pausa.) Agradeço.

Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.) Agradeço.

Deputado Gerson Peres. (Pausa.) Agradeço.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Não havendo mais oradores inscritos,

declaro encerrada a discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O substitutivo foi emendado.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, apresentei requerimento de preferência para o projeto do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Miro Teixeira, antes de

fazermos a inversão, é preciso ouvir o parecer sobre as emendas apresentadas. São

quatorze as emendas, treze do PT e uma do Deputado Roland Lavigne. Consulto o

PT se mantém ou retira as emendas. (Pausa.)

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, não há dúvida quanto à posição do PT neste processo. Somos a

favor do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Se há

acordo para que seja aprovada a preferência pelo substitutivo do Senado, mantemos

as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – É preciso, Líder Miro Teixeira, que seja

oferecido o parecer em relação às emendas. Não sabemos se alguma delas será

aprovada.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, realmente, o PT, representado na reunião pelo Líder Walter

Pinheiro, não participou do acordo proposto por mim. Tive o apoio do PMDB, do PFL

e do PSDB. Mantenho a palavra. Estou requerendo preferência para o projeto do

Senado não porque ele seja o ideal, mas porque é o possível. Se aprovarmos



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

775

qualquer emenda, por mais meritória que seja, o projeto voltará ao Senado, ficando

assim inviabilizada a impressão do voto. Como essa impressão é uma garantia do

eleitor, peço a V.Exa. que sigamos a rotina regimental e votemos o requerimento de

preferência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O encaminhamento regimental é o

único que esta Presidência pode cumprir. Solicitarei ao Relator, Deputado Aldir

Cabral, que dê seu parecer. Após a votação das emendas, apreciaremos o

requerimento de preferência. Não posso permitir que a preferência seja votada antes

de proferidos os pareceres.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado Aldir

Cabral. (Pausa.).

Indico para relatar a matéria, em nome da Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação, o ilustre Deputado Mendes Ribeiro Filho, a quem encaminho cópia

das emendas.
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O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, amanhã faz um ano que relatamos a PEC da Segurança Pública. A

matéria seria votada hoje, mas infelizmente o acordo foi rompido.

Tenho uma grave denúncia a fazer. Enquanto encerrávamos o entendimento,

o Deputado Moroni Torgan chamou um delegado de Polícia, de nome Jair Cesário, e

fez o seguinte comentário: que o delegado não se preocupasse, porque o Deputado

iria assumir nos próximos dias a Comissão Permanente de Segurança Pública e iria

explodir as Polícias Militares.

Sr. Presidente, esse tipo de conduta não pode prosperar nesta Casa. O

Deputado Moroni Torgan é delegado de Polícia e está levando a questão para o lado

do corporativismo. Peço a V.Exa. que repense a decisão de nomear um delegado de

Polícia para a Presidência de Comissão tão importante. É absurdo esse tipo de

comportamento.

Muito obrigado.
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O SR. WOLNEY QUEIROZ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, participei ontem e hoje do II Fórum Nacional Antidrogas,

promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional e patrocinado pela Presidência

da República.

A iniciativa é importante e louvável. A sociedade vem sendo ouvida desde o

primeiro fórum, realizado em novembro de 1998, e tudo isso está sendo capitaneado

pelo general Alberto Cardoso.

A Oposição sabe criticar na hora em que o Governo erra, mas sabe

reconhecer quando ele acerta.

Deputados e Senadores participam do fórum, discutem o problema e buscam,

juntamente com a sociedade organizada, a forma de melhor preparar o Estado para

o combate ao narcotráfico, a prevenção ao consumo de droga e a recuperação de

dependentes.

Está de parabéns o Gabinete de Segurança Institucional, na pessoa do

general Alberto Mendes Cardoso e agora também na do novo Subsecretário da

Secretaria Nacional Antidrogas, general Uchôa.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, o parecer às emendas só é proferido após o encerramento da

discussão e tenho a informação de que esta não se encerrou.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Esta é uma informação que talvez falte

a V.Exa.: a discussão foi encerrada, porque todos os oradores abriram mão da

inscrição.

Finda a lista de oradores, sou obrigado a encerrar a discussão.

Agradeço a compreensão de V.Exa., Deputado Professor Luizinho.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra, para oferecer

parecer às emendas de Plenário, em substituição à Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Regimento Interno determina à Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação que, quando se tratar de matéria de Direito

Eleitoral, manifeste-se sobre o mérito.

Detenho-me no que diz respeito à constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa. Quanto à constitucionalidade e juridicidade, o parecer é favorável.

No entanto, quanto à técnica legislativa, não posso deixar de levar em

consideração o que determina a lei complementar que dá novas formas de redação,

o que as emendas apresentadas totalmente desobedecem, o que também me leva a

rejeitá-las.

Quanto ao mérito, devo dizer que o importante nesta Casa é legislar em

direção ao interesse público. Estamos encerrando o processo legislativo quanto a

esse projeto. Se viéssemos a considerar técnica legislativa perfeita, o que não

ocorre, esbarraríamos certamente na vontade desta Casa de bem disciplinar o pleito

e caminhar em direção ao que é possível ao Tribunal Superior Eleitoral atender.

Por isso, opino contrariamente às emendas apresentadas ao projeto do

Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O parecer é pela rejeição de todas as

emendas.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se ao encaminhamento da

matéria. Aqueles que quiserem manter suas inscrições comuniquem a intenção à

Presidência.

Deputado José Carlos Aleluia, V.Exa. abre mão da inscrição, de acordo com o

entendimento havido entre os Líderes? (Pausa.)

Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao Deputado José Carlos

Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL-BA. Sem revisão do orador. ) -

Sr. Presidente, tenho grande interesse em contribuir com o trabalho de V.Exa. No

entanto, não posso abrir mão de dizer que sou contra o substitutivo da Câmara dos

Deputados que reintroduz a mão do juiz na eleição.

O substitutivo da Câmara dos Deputados estabelece que o eleitor pode ir à

urna votar e fazer uma primeira tentativa, que será impressa. Se não concordar com

o que foi impresso, pode digitar novamente o voto. Na segunda tentativa, pode

novamente discordar do que foi impresso. Após duas chances, o eleitor teria o

direito de votar em lista à parte. Quem conhece os diversos métodos de fraude

usados no interior do Brasil sabe muito bem que os compradores de voto poderiam

acertar com seus eleitores que os votos fossem registrados em lista à parte.

Portanto, não posso concordar com isso, não posso orientar favoravelmente à

matéria e não posso votar a favor da proposta da Câmara dos Deputados. Fico com

a proposta do Senado da República, que será objeto de requerimento do Líder do

PDT.

Estas são as minhas considerações.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Está inscrito para encaminhar a favor

da matéria o ilustre Deputado Dr. Hélio. (Pausa.)

A Presidência agradece ao Deputado Dr. Hélio por abrir mão do

encaminhamento.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao nobre Deputado

Fernando Coruja para encaminhar a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o partido tem muito interesse neste projeto, fundamentalmente a

Executiva Nacional, o Presidente de nosso partido, Leonel Brizola, uma vez que

desejamos segurança na votação.

O processo democrático de votação é o momento em que a população

escolhe seus candidatos. Em virtude da nossa experiência e do que já aconteceu

nesta Casa, temos sérias dúvidas quanto à idoneidade e à segurança do sistema de

voto eletrônico.

Reconhecemos, é claro, que o voto eletrônico melhorou muito o processo em

relação ao voto manual. Mas é preciso aperfeiçoá-lo, é preciso haver sistemas de

segurança que nos assegurem o resultado final.

Por essas razões, encaminhamos o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Há inúmeras matérias a serem votadas

ainda hoje. Aqueles que observarem o tempo ao se pronunciar certamente estarão

contribuindo para o aumento da produtividade desta sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao nobre Deputado

Gerson Peres para encaminhar contrariamente à matéria.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, mal está nascida a urna eletrônica no Brasil e,

precipitadamente, estamos querendo desvirginá-la.

Laudos técnicos confirmam a impraticabilidade de fraude na urna eletrônica,

pela sua composição técnica e física, pela composição que motiva a automação da

eleição brasileira com o hardware e o software.

Alguns Parlamentares desconfiam que possa haver fraude em votações por

meio da urna eletrônica. A fraude não pode ser feita na urna eletrônica. Ela pode ser

feita pelos manipuladores, por homens ou mulheres irresponsáveis que participam

da fraude. Graças a Deus, são minoria.

Em meu artigo publicado no jornal O Liberal sobre o voto eletrônico e os

resultados negativos e positivos, afirmo o seguinte:

Ora, conforme o laudo técnico, o método de acesso

aos dados assegura “não ser possível o acesso aos

micros do TSE. O acesso aos dados já computados é

feito via Internet, através dos provedores de acesso

locais. Logo, o partido que desejar ter acesso aos dados

armazenados de forma eletrônica deverá obter uma conta

em um provedor”.

Esse projeto de lei tem apenas uma preocupação, mas não a fundamental,

que é obrigar os partidos a terem seus provedores ligados à Internet, porque, uma
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vez jogado pela Internet, o voto é intocável e sobre ele não pode ocorrer fraude nem

manipulação.

Vejam bem o que diz o laudo técnico:

O endereço, na Internet, estará disponível próximo

ao dia das eleições e divulgado através dos meios de

comunicação.

Continuo:

E a fraude, o que mais preocupa, é possível

vulnerar o voto na UE? O laudo diz: “É muito improvável

que se consiga burlar todos os sistemas de segurança

implementados na votação eletrônica, pois para isso seria

necessário: ter conhecimento do projeto eletrônico da UE;

ter conhecimento do software básico e do software de

aplicação e conhecer qual o método de formatação do

disquete, da criptografia dos dados e geração do número

da validação”.

Ora, ante o exposto relacionado aos equipamentos,

programas e os métodos a serem utilizados, antes,

durante e após as eleições, conclui o laudo que o sistema

de votação eletrônica é bem mais seguro que o sistema

convencional, pois o nível de segurança implementado

torna quase impossível a existência de qualquer tipo de

fraude.
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Esse projeto de lei cria o que é mais perigoso ainda: o princípio da

amostragem. Se a amostragem estiver violada, vai invalidar o conteúdo básico da

votação na urna.

Falo isso, Sr. Presidente, com a autoridade de quem já advogou sobre a

própria candidatura fraudada pelo princípio constitucional em 1962 e 1999, quando

introduzimos no Direito Eleitoral brasileiro a validade probante do boletim.

Sr. Presidente, não posso acreditar que esta Casa, com as responsabilidades

que tem, precipitadamente, mexa num processo sobre o qual até hoje não há provas

de violação. Há meras suposições de fraudes feitas por pessoas na digitação dentro

e fora do âmbito da Justiça. Lamento profundamente que desvirginemos um

processo ágil, seguro e importante para garantia da lisura do pleito.

Estou aqui para deixar registrada minha opinião despretensiosa, sem vaidade.

A Câmara dos Deputados hoje não pratica ato prudente com relação ao processo de

votação eletrônica.

Para concluir, quero ler o art. 16 da Constituição:

Art.16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará

em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à

eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência.

Espero que essa preliminar, ainda discutida no Tribunal Superior Eleitoral,

seja considerada pelos homens públicos e pelos partidos para que não coloquemos

em prática precipitadamente reforma com o princípio de amostragem pelo lado

convencional de eleições de triste memória e que querem ressuscitar não sei a que

preço e para quem. Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao nobre Deputado

Professor Luizinho para encaminhar favoravelmente à matéria.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisamos compreender qual é a discussão

fundamental neste projeto.

Não é apenas a impressão da cópia do voto manifestado na urna eletrônica

que garante a inviolabilidade do voto. Essa não é a questão central, como alguns

vêm querendo fazer crer ao conjunto da sociedade brasileira. Está comprovado que

não repousa aí a inviolabilidade do voto. Temos de garantir um sistema que confira

segurança a cada participante do processo eleitoral, como também a cada partido,

aos seus representantes, aos seus fiscais, para poderem acompanhar a confecção

do programa, os testes quanto ao seu funcionamento e a apuração dos resultados.

Todos os partidos devem ter acesso ao conjunto dos dados do programa,

para que tenham a garantia da sua inviolabilidade.

O Senado só acrescentou ao processo a impressão da cópia do voto

eletrônico, o que não garante a inviolabilidade do sistema, porque este pode ter sido

violado anteriormente.

As emendas apresentadas, na sua maioria pela bancada do Partido dos

Trabalhadores, buscam tratar a questão do voto eletrônico como um todo, no seu

conjunto. Por exemplo, a Emenda nº 2. Citarei alguns parágrafos que acrescentam

ao art. 66 garantias relativas à segurança do sistema. O § 8º diz que, após o lacre, é

expressamente proibido o uso de quaisquer programas que possibilitem a alteração
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do relógio ou calendário interno das urnas eletrônicas. Isso é uma garantia de

sistema eletrônico.

O § 9º diz:

Os partidos e coligações terão acesso a todos

relatórios da votação eletrônica e relatórios detalhados de

totalização, com data, hora, número da urna eletrônica,

município, zona, seção e procedimentos realizados,

sendo-lhes garantida cópia em meio magnético até 48

horas após a divulgação dos resultados.

Portanto, há vários instrumentos para garantir a segurança do voto.

Alguns desfraldaram o estandarte de que a cópia é a segurança, negando a

real segurança do sistema, porque sabem que, se introduzirmos mudanças, a

proposição voltará ao Senado, que deverá se debruçar de forma conseqüente sobre

a questão.

Não é só na cópia que recai a segurança. Para haver a segurança do

sistema, deve ser assegurada aos partidos garantia em todos os momentos do

processo. O proselitismo tornou a cópia do voto uma questão de segurança, o que

não podemos aceitar. Queremos garantir a segurança do sistema eletrônico e

apresentamos os meios para tal.

Ninguém foi contra nossas emendas que apresentamos a respeito de

qualificação e de aprimoramento do sistema. Houve posição favorável na Comissão

de Constituição e Justiça e de Redação.
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O temor de fazer voltar a matéria ao Senado levou à ligeireza, à continuidade

desse sistema falho, dando a entender ao povo brasileiro que, imprimindo cópia do

voto, haverá segurança. Não concordamos com isso. Não é possível nos

submetermos a essa mise-en-scène. Não podemos permitir que enganem a

população. E esse sistema deve ser elogiado.

Uma outra emenda foi oferecida por representante nosso. É relativa à cópia

integral dos arquivos, sistemas e dados contidos nos equipamentos. Qual o

problema de termos a cópia integral dos arquivos, sistemas e dados contidos nos

equipamentos? Não é isso que dá segurança? Ter a cópia do sistema para verificar

se foi adulterado ou não? Onde está a segurança do voto?

Vamos aprovar aqui algo falho, que não ajuda a democracia nem garante a

segurança do voto. Alguns podem dizer que a cópia do voto é a solução de todos os

problemas do sistema. Não é verdade. É um dos pontos apenas. Um, e talvez o

menor dos pontos.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto o Deputado Vivaldo Barbosa

sobre se abre mão da inscrição.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, diante do acordo geral que se fez para a aprovação da

matéria, não há necessidade de aprofundar o debate.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência agradece.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado Virgílio Guimarães, da

mesma forma, a Presidência consulta S.Exa. (Pausa.) Ausente.

Deputado Babá, a Presidência consulta S.Exa. (Pausa.) Ausente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre a mesa requerimento assinado

pelo ilustre Deputado Miro Teixeira, que pede preferência para a votação da

proposta do Senado Federal.
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O  SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Está inscrito para encaminhar

contrariamente o Deputado Jorge Bittar. (Pausa.)

S.Exa. cede sua inscrição ao nobre Deputado João Paulo.
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 O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem

O  SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL-AL. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, tenho uma reclamação regimental. Consulto V.Exa. se

devo fazê-la após a concessão da palavra ao nobre Deputado João Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sim, Deputado. A Presidência

agradece.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Peço aos nobres Deputados que se

restrinjam ao tempo e à assessoria que fique atenta, porque temos várias matérias a

serem votadas hoje. Vamos ajudar a concluí-las.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao nobre Deputado

João Paulo para encaminhar contrariamente.

O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-

se de matéria relevante para quem acompanha o processo eleitoral e quer que ele

represente o legítimo e verdadeiro resultado da expressão da opinião pública

brasileira.

Sr. Presidente, há uma preliminar a ser discutida e que deveria ser

encaminhada pelos Srs. Líderes. Gostaria que os Deputados Inocêncio Oliveira e

João Almeida considerassem isso. Do meu ponto de vista e, tenho certeza, de toda

a bancada do PT, não é o melhor para nossa Casa votar esta matéria na data de

hoje, em virtude de estarmos contaminados pela quantidade de matérias que a Casa

tem que tratar. O correto seria que todos os Líderes, do PFL, PPB, PSDB, PMDB,

PT e PSB, estabelecessem um acordo, a fim de que a Casa não se precise debruçar

sobre a questão para saber se é melhor o do Senado Federal ou se é melhor o

aprovado pela Casa.

O melhor é que busquemos no Regimento Interno da Casa algum artigo que

suporte um pedido de adiamento da votação desse projeto, para que não

impuséssemos à Casa, mais uma vez, dilema que não foi esgotado. Cada Sr.

Deputado deveria aprofundar o conhecimento sobre o tema, conhecer os dois

projetos, o significado de cada um, para poder votar com mais tranqüilidade.

Esse processo que vamos votar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

certamente incidirá sobre as nossas vidas no ano que vem, sobre a vida de cada

candidato a Governador, Senador e Presidente da República; ou não, porque o
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Tribunal Superior Eleitoral ainda pode arvorar ao direito de não adotar a medida que

será votada.

Deputado Inocêncio Oliveira, se há o risco, preliminarmente, de o Tribunal

Superior Eleitoral não adotar a medida a ser aprovada aqui, qual a razão da pressa

de votar uma matéria do Senado que ainda tem uma série de lacunas a serem

preenchidas por esta Casa? Qual a razão da pressa se o Tribunal Superior Eleitoral

já declarou por inúmeras vezes que, segundo garante a Constituição, não é obrigado

a adotar a medida que vai ser votada aqui? Se não há acordo com o Tribunal, se o

Tribunal não vai adotar essa medida nas suas resoluções, não há necessidade de a

nossa Casa votar com pressa esse projeto, conforme querem alguns.

Qual é a preliminar, Sr. Presidente? O processo eletrônico de votação contém

falhas, precisa de remendos. É preciso buscar maneiras, modos e fórmulas de evitar

que a fraude chegue ao processo eletrônico de votação.

Muito bem. A emissão, pura e simplesmente, de um folheto com resultado

eleitoral resolve esse problema? Evidentemente que não. O que o Senado quer?

Quer que o voto seja impresso e depositado numa urna afixada juntamente com a

máquina de votação. Isso resolve o problema da fraude? Claro que não. É isso que

a Casa precisa saber.

Se dermos preferência ao projeto do Senado, vamos colocar a impressão do

voto em um processo eletrônico que pode ser fraudado de forma eletrônica, e não

resolverá absolutamente nada. Melhor seria não votarmos esse projeto nesta tarde,

para que as Lideranças entendessem isso.
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O projeto do Senado — gostaria de insistir nisso — institui a impressão do

voto, mas mantém o voto eletrônico sem nenhum mecanismo de fiscalização em

nenhuma fase das suas adaptações. Em nenhuma fase, esta Casa ou qualquer

partido tem acesso à fiscalização. De que adianta haver impressão de voto?

Sr. Presidente, no ano passado — quem observou a vida dos partidos sabe

disso —, acompanhamos, no Tribunal Superior Eleitoral, 180 dias antes da votação,

a inserção dos programas de urnas eletrônicas. Entretanto, faltando 60 dias para a

votação, o Tribunal alterou todos os programas. Só que nenhum partido político teve

acesso aos novos programas. É exatamente isso o que vai acontecer. Se

prevalecida a preferência, examinaremos o projeto do Senado Federal, que introduz

a impressão do voto, mas o processo eletrônico continuará passível de fraude.

Por isso, Sr. Presidente, antes de votarmos o requerimento de preferência,

solicito que busquemos no Regimento Interno suporte para que não votemos hoje

essa matéria.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, gostaria que chegássemos ao assunto principal de hoje, que é a

correção da tabela do Imposto de Renda. Por acordo, seria possível adiarmos essa

votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Já há manifestação contrária do Líder

do PDT, Deputado Miro Teixeira. Portanto, o que podemos fazer para que as coisas

caminhem mais rápido, permita-me, é falarmos menos e partirmos para a votação.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, o debate nunca atrapalha.

V.Exa. sabe disso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Atrasa apenas às vezes. A proposta de

V.Exa. não foi aceita, Deputado Professor Luizinho.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação o requerimento de

preferência.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que forem favoráveis

permaneçam como se encontram.

APROVADO.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedida a verificação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Esta Presidência pede a colaboração

dos Líderes, pois vamos dar início ao processo de votação nominal.

Como votam o PV, o PSDC, o PHS, o PTN, o PSB/PCdoB, o PL/PSL?

O  SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL-MG. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, votamos “sim”.

O  SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, o PDT vota “sim”.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, o PPS também vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Quando ocorrer o caso de os dois

votarem “sim”, basta apenas uma orientação.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, respeitando a opinião do nobre companheiro e Líder, Deputado Gerson

Peres, grande jurista desta Casa, e devido a nosso acordo político, o PPB

encaminha o voto “sim”.
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O SR. JOÃO PAULO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, primeiro, quero indagar sobre o processo de votação. A preferência é

sobre qual projeto?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre o substitutivo da Comissão.

O SR. JOÃO PAULO - Assinado por qual Deputado?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Pelo Deputado Aldir Cabral.

O SR. JOÃO PAULO – Sr. Presidente, votamos contra a preferência.

Gostaríamos de votar o projeto assinado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O PT vota “não”.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, tenho tempo regimental para justificar?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – V.Exa. tem o tempo regimental de um

minuto. E o cumprirei de forma estrita, inclusive quando do encaminhamento,

Deputado.

O SR. JOÃO PAULO – Será suficiente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, votamos contra a preferência, para

que esta Casa aprecie o voto do Deputado Aldir Cabral, do Rio de Janeiro.
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 O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Dando continuidade, como votam os

Srs. Líderes?

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Votamos “sim”, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Sem revisão do orador.) – O PSDB, pela

preferência, vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) – O

PFL vota “sim”, pela preferência.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência solicita aos Srs.

Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema

eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, como fui citado há pouco, desejo prestar alguns

esclarecimentos.

Primeiro, não houve acordo para a votação da PEC da Segurança. Essa foi a

razão do obstáculo.

Segundo, tenho muito respeito pelo Deputado Alberto Fraga. Tenho certeza

de que houve uma confusão. Falando com S.Exa., pudemos esclarecer vários

pontos. Prezo o trabalho de todas as Polícias, louvo, inclusive, o trabalho da Polícia

Militar. Farei de tudo para preservar a instituição e o respeito da sociedade por seus

membros.

Deixo claro que o momento era para que fosse aprovada a PEC. Infelizmente,

não houve acordo para sua aprovação e algumas pessoas mal-intencionadas deram

uma notícia falsa ao Deputado Alberto Fraga. Esclarecido o assunto, só quero dizer

que exalto, nesta Casa, o trabalho da Polícia Militar e das demais Polícias e que

continuarei a preservar esse trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Feito o esclarecimento, gostaria de

anunciar que, de ofício, estou prorrogando a presente sessão por uma hora.

Neste instante, quero saudar os defensores públicos da União recém-

aprovados em concurso público, que aqui comparecem em grande número,

acompanhados pelo ilustre Dino Fernandes e pela Dra. Ana Elizabeth. Sejam bem-

vindos à Casa do povo brasileiro.
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O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, há alguma Comissão funcionando? Solicito que V.Exa. acione as

campainhas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência já determinou o pronto

encerramento dos trabalhos de todas as Comissões, e desde o momento em que fez

o anúncio qualquer deliberação tomada nas Comissões não terá validade.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Convoco os Deputados da bancada a

comparecerem ao plenário, pois esta é apenas a primeira votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Teremos inúmeras votações ainda

hoje.
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O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA – Sr. Presidente, peço a palavra para

orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) – Sr. Presidente, somos contrários à preferência. Entendemos que o

projeto da Câmara é melhor do que o do Senado.

Votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O PSB vota “não”.
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O SR. ODELMO LEÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, o PPB solicita a sua bancada que acorra ao plenário, pois haverá várias

votações hoje e matérias acordadas, até mesmo em relação à correção da tabela do

Imposto de Renda.

Nobres Deputados, venham ao plenário e nele permaneçam para que

possamos proceder rapidamente à votação dos itens da pauta de hoje.
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O SR. RONALDO VASCONCELLOS – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma, faço apelo aos 29 Deputados

do Bloco Parlamentar PL/PSL para que venham ao plenário participar da primeira

votação nominal, lembrando que haverá outras votações importantes.

Sr. Presidente, o PL encaminha o voto “sim” nessa questão.

O SR. DR. HÉLIO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, pedimos aos colegas do PDT que venham ao plenário e votem “sim” a

esse requerimento de preferência.

Nós, do PDT, entendemos que o projeto pode até não ser o mais completo,

mas não é verdade que tenha vindo para esta Casa de forma açodada. Ele foi

discutido pelas Lideranças dos partidos da base do Governo e da Oposição e aqui

chegou com aprovação da Maioria.

Em primeiro lugar, não está em discussão se a urna eletrônica é mais ou

menos segura. Ela é confiável, mas o método não é infalível. Houve precedentes

nesta Casa, haja vista o que aconteceu com o painel eletrônico do Senado Federal e

com o desta Casa. Sabemos que qualquer equipamento eletrônico está sujeito à

falibilidade.
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A urna eletrônica, no processo eleitoral, não foi adotada de uma só vez. Ela

foi substituindo gradativamente o processo convencional, que, obviamente, dava

margem à fraude.

Portanto, o PDT sugere que se vote o projeto do Senado. Dessa forma, nas

próximas eleições o processo poderá ser utilizado. Esta Casa não deve emendar o

projeto, senão ele terá de retornar ao Senado, o que prejudicaria a tentativa de

estabelecer outra maneira de diminuir o risco de fraudes do voto eletrônico.

Finalizo lembrando que o Presidente do partido, Leonel Brizola, teve

experiência pessoal ligada à burla no processo eletrônico.

Encaminhamos o voto “sim” e pedimos aos Parlamentares que assim votem

para caminharmos com credibilidade nesse processo de votação eletrônica no País.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

814

O SR. OSVALDO BIOLCHI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há quase dois anos tramita nesta Casa o

Projeto de Lei nº 4.376, que trata da falência e da concordata, ou seja, da

recuperação das empresas brasileiras.

Lamentavelmente, o projeto está parado. E nos últimos meses estamos

percebendo os resultados disso na economia brasileira. Se o projeto tivesse sido

aprovado por esta Casa, a SOLETUR poderia ter sido recuperada. Há poucos dias,

a TRANSBRASIL também parou com problemas financeiros seriíssimos e,

igualmente, poderia ser salva pela nova legislação.

Por isso, Sr. Presidente, faço apelo, na qualidade de Relator do projeto, para

que ele tramite e seja submetido à votação o mais rapidamente possível. Sei que

estamos na última semana de trabalho, mas — quem sabe? — no início do próximo

ano seja aprovado por esta Casa.

Muito obrigado.
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, gostaria de encaminhar requerimento de informações ao

Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, sobre o sistema financeiro das

grandes instituições, que andam arrecadando dinheiro e fazendo as operações de

pagamento internamente.

Na verdade, constitui burla no recolhimento da CPMF, já que não compete à

instituição financeira que arrecada o tributo fazer o pagamento de grandes

empresas.

Tenho absoluta certeza de que o Secretário Everardo Maciel — cuidadoso

como é — vai fiscalizar as instituições financeiras na arrecadação do dinheiro,

principalmente porque não é função delas efetuar o pagamento.

Considero informal este requerimento de informação ao ilustre Secretário da

Receita Federal. Se existe tal prática, qual é o mecanismo de punição às

instituições?

Era esse o encaminhamento que queria fazer.
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 O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

 O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, quero saudar a Casa por votar o projeto referente à urna

eletrônica.

Aliás, a Câmara dos Deputados pega carona no projeto do Senador Roberto

Requião, do Paraná. Vários projetos semelhantes tramitam na Casa, inclusive um de

nossa autoria. E nós, do PDT, temos especial carinho por projetos dessa natureza

porque gato escaldado tem medo de água fria. Sofremos na carne a conhecida

fraude da Proconsult, do Rio de Janeiro. A totalização do resultado das urnas

convencionais foi feita por via eletrônica e, posteriormente, foi constatada a fraude.

Por isso, urge que se aperfeiçoe a urna eletrônica. Será um avanço. Ela veio

para modernizar e agilizar o processo eleitoral. Agora, precisamos dar-lhe

segurança.

Conforme disse o Ministro Nelson Jobim, do Tribunal Superior Eleitoral, o voto

votado tem de ser o voto contado; e o voto contado tem de ser o voto votado, ou

seja, no linguajar missioneiro do Rio Grande, temos de matar a cobra, mostrar o

porrete e o couro do bicho.

Portanto, parabenizo a Casa pela votação deste projeto. Espero que na

próxima eleição tenhamos a urna eletrônica e o voto impresso concomitante, um

confirmando o outro, para que, em caso de dúvidas, possamos checar o resultado.

Muito obrigado.
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O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Pela ordem.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu pronunciamento trata do requerimento de

preferência para o projeto do Senado.

Não vejo justificativa, Sr. Presidente, para que votemos esse projeto como

preferencial, pois, sem dúvida, é inferior ao que foi aprovado na Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, depois de ampla

discussão, que contou com a participação de inúmeros Deputados e de

especialistas.

Não há qualquer impedimento para que leis dessa natureza sejam aplicadas

na eleição de 2002. Se havia essa pressa toda, o projeto deveria ter sido posto em

pauta até o mês de outubro deste ano, visto que as eleições serão realizadas em

outubro de 2002.

Esse projeto não altera o processo eleitoral, conjunto de atos que englobam

desde a escolha de candidatos, o registro, a propaganda eleitoral, a votação, a

apuração e, finalmente, a diplomação dos candidatos eleitos.

O processo eleitoral não é alterado pelo projeto; portanto, ele pode ser votado

no próximo ano. Se votarmos o substitutivo da Câmara, teremos uma lei melhor,

ainda que sobre ela o Senado tenha de se debruçar, pois certamente acolheria os

aperfeiçoamentos introduzidos pela Câmara dos Deputados.
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Por isso, encaminhamos contrariamente ao requerimento de preferência,

orientando a bancada do PSB nesse sentido.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, peço a palavra para uma

reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL-AL. Reclamação. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, a reclamação que apresento, nos termos do art. 96, § 1º,

do Regimento Interno, diz respeito à contumaz inobservância dos preceitos

regimentais relativos ao uso da palavra durante as sessões da Câmara dos

Deputados.

Já havia oferecido reclamação análoga no dia 26 de abril, quando presidida a

sessão pelo Sr. Deputado Paulo Rocha. Como o desrespeito às normas, aos

colegas e à Casa persistem, formalizo a reclamação por escrito.

Chamo preliminarmente a atenção de V.Exa. para o que dispõe o Regimento

Interno sobre o Pequeno Expediente, em seu art. 81, §§ 2º e 3º:

Art. 81.......................................................................

§ 2º A inscrição dos oradores será feita na Mesa,

em caráter pessoal e intransferível, em livro próprio, das

oito às treze horas e trinta minutos, diariamente,

assegurada a preferência aos que não hajam falado nas

cinco sessões anteriores.

§ 3º O Deputado que, chamado a ocupar o

microfone, não se apresentar, perderá a prerrogativa a

que se refere o parágrafo anterior.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

820

Temos observado que quase sempre são os mesmos oradores que ocupam o

tempo destinado ao Pequeno Expediente. Chegam, não raro, ao requinte de falar

várias vezes na mesma sessão, com evidente desrespeito ao direito de precedência

dos que não tenham falado nas cinco sessões anteriores. Para isso, dois artifícios

têm sido freqüentemente usados. E chamo a atenção de V.Exa., porque isso não

ocorre quando está presidindo os trabalhos e, sim, durante o Pequeno Expediente,

quando outros assumem a presidência da sessão. Um deles, a permuta de

oradores, é flagrantemente anti-regimental, uma vez que a inscrição é pessoal e

intransferível. O Regimento admite a permuta entre oradores inscritos para

discussão de proposições, desde que ambos estejam presentes. Não há qualquer

amparo regimental para substituição ou troca entre oradores no Pequeno

Expediente, para o qual, como frisamos, a inscrição é pessoal e intransferível.

Mesmo com relação à discussão, tem sido aceita a inscrição junto à Mesa por

assessores de partido, o que também é contrário ao Regimento, pois cabe ao

Deputado fazê-lo pessoalmente.

Outro artifício tem sido a concessão da palavra para dar como lido

pronunciamento sem que o Deputado esteja sequer inscrito para falar. Trata-se,

mais uma vez, de praxe flagrantemente contrária ao Regimento que faz com que se

consuma o tempo destinado ao Pequeno Expediente com pronunciamentos de

Parlamentares não inscritos que, muitas vezes, nem mesmo apresentam seus

discursos por escrito, aproveitando-se da concessão irregular da palavra para os

pronunciarem de viva voz.
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O Regimento admite, de acordo com o art. 75, que o Deputado inscrito

encaminhe à Mesa discurso escrito para ser publicado. Note-se bem que, para ter

essa prerrogativa, o Deputado deverá estar regularmente inscrito e presente no

momento em que for chamado.

Além disso, tem sido mais uma lamentável distorção no andamento das

sessões a existência de pinga-fogo não-regimental e não-disciplinado, que vai desde

o final do Grande Expediente até o momento em que se inicia a Ordem do Dia.

Novamente se constata o abuso por parte de alguns em detrimento da oportunidade

de outros usarem da palavra, com o agravante de não termos sequer dispositivo

regimental que nos socorra. Ou passamos a cumprir o Regimento no que diz

respeito ao início da Ordem do Dia, ou a Mesa tem de providenciar adequação

regimental ao uso desse tempo.

Sr. Presidente, V.Exa. bem sabe que o ânimo deste Deputado tem sido, ao

longo de sua vivência na Casa, exclusivamente o de colaborar com os trabalhos e

contribuir para que a Câmara desempenhe eficientemente seu papel. De acordo

com essa ótica, falo não só em meu nome, mas também no de grande número de

colegas que gostariam de se pronunciar sobre temas de interesse da sociedade

brasileira e que, no entanto, não têm conseguido exercer essa prerrogativa, em face

do caos decorrente do uso e do abuso da palavra.

É preciso acolher a representação e determinar o cumprimento das normas a

todos quantos estiverem exercendo honrosamente o mister de conduzir os

trabalhos.

É a reclamação que estou apresentando.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência recebe a reclamação de

V.Exa. e a discutirá com a Mesa Diretora, certamente tomando providências

necessárias ao ordenamento dos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa vai encerrar a votação em

quinze segundos.

Esclareço aos Srs. Deputados que poderão falar no decorrer das próximas

votações. Do contrário, não avançaremos na votação da extensa e importante pauta

de hoje.

Está encerrada a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa vai anunciar o resultado da

votação: 268 votos “sim”; 77 votos “não”.

Total: 345 votos.

Aprovada a preferência.
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O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, votei, mas meu nome não foi registrado no painel.

O SR. NELSON TRAD (PTB-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O Deputado que participar da próxima

votação terá seu voto registrado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

826

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Vou prestar um esclarecimento. Como

foi aprovado o requerimento de preferência, vamos colocar em votação, em primeiro

lugar, as Emendas de Plenário de nºs 1 a 14, com pareceres contrários.

Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares para a orientação dos Srs. Líderes.

O parecer foi contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Os Srs. Deputados que forem

favoráveis às emendas com parecer contrário permaneçam como se encontram.

REJEITADAS.
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O SR. EULER MORAIS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EULER MORAIS (PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, nesta votação, acompanho a Liderança do PMDB.

O SR. HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei conforme a orientação do PSDB.
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O SR. JOÃO TOTA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Na votação

anterior...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Os Srs. Deputados que votarem o

próximo item da pauta não necessitarão fazer justificativa de voto agora, porque a

sucessão de justificativas acaba retardando em muito a aprovação das matérias.

É a colaboração que este Presidente pede ao Plenário. Em vez de

justificarem seus votos ao microfone, apelo para que permaneçam em plenário e

votem a próxima matéria nominalmente. Assim, será registrado o voto anterior.
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O SR. ROBERTO PESSOA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei conforme orientação do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação, portanto, a proposta inicial

do Senado.

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PSDC? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)

Como vota o PTN?  (Pausa.)

Como vota do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? (Pausa.)

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB votou contra a

preferência por entender que o projeto da Câmara é mais avançado. Mas agora, já

que estamos discutindo o projeto do Senado, nosso voto será pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O voto é “sim”. Peço aos Líderes que

obedeçam ao prazo regimental, de um minuto, na orientação da bancada.

Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o Bloco Parlamentar

PDT/PPS?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o PTB? (Pausa.)

Como vota o PPB?
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o PT?

O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, vamos votar favoravelmente ao projeto, mas não podemos deixar de

registrar que o substitutivo da nossa Casa era muito melhor do que o projeto do

Senado.

Sr. Presidente, não há qualquer eficácia na tentativa de impedir a fraude

apenas com a adoção, para a urna eletrônica, do mecanismo de impressão do voto.

É imperativo, para a fiscalização eletrônica do voto, que haja métodos eletrônicos de

fiscalização. E o projeto do Senado não garante isso. O substitutivo da nossa Casa

dava passo muito significativo. Infelizmente, nossa Casa não deu a devida atenção

ao trabalho do Deputado Aldir Cabral, que melhorava em muito o processo de

fiscalização da votação eletrônica em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o PMDB?

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o PSDB?

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, temos defendido que, em matéria de urna eletrônica, precisamos

fazer auditagem completa, conhecer o sistema que está em uso, identificar

eventuais falhas e elaborar lei para enfrentar a questão.
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Fizemos aqui várias adivinhações e tentativas que não levarão à melhoria

significativa do processo eleitoral. O projeto que estamos votando aqui não resolve o

problema, porque a lei será aplicada ou não, a depender da vontade do Tribunal

Superior Eleitoral, dado o constrangimento do dispositivo constitucional que obriga

sua votação um ano antes da eleição.

Sr. Presidente, vamos persistir buscando a conclusão da auditagem, a fim de

fazer lei que preencha aquelas brechas. Aqui, para satisfazer o acordo, vamos votar

“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o Bloco Parlamentar

PFL/PST?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação o Projeto de Lei nº 5.470,

de 2001, ressalvados os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência comunica que existem

cinco destaques assinados pelos Líderes do PDT, Miro Teixeira, e do PT.

V.Exas. retiram os destaques?

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, retiro os meus destaques, em nome do acordo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, o PT mantém os seus destaques. Não participamos do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Submeterei à votação, primeiro, o

destaque do PT, assinado por V.Exa., Deputado Professor Luizinho.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre a mesa Destaque para Votação

em Separado da Emenda nº 6, oferecido ao Projeto nº 5.470 pelo Deputado

Professor Luizinho.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem a palavra o Deputado Jorge Bittar,

para encaminhar a votação.

O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

consideramos a impressão do voto importante avanço no processo de

aperfeiçoamento do sistema eletrônico de voto. No entanto, o dispositivo está longe

de assegurar plena segurança ao sistema de votação eletrônica no nosso País.

Nos diversos pleitos em que a urna eletrônica foi utilizada, pôde ser

constatada uma série de imperfeições e vulnerabilidades que podem levar ao erro

na totalização ou à fraude. Foi por isso que apresentamos diversas proposições,

acolhidas pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, no

sentido de conformar um todo que assegure transparência, acesso à informação,

fiscalização dos programas e da carga das urnas, impedimento de adulteração de

certos parâmetros essenciais, segurança e rigor no processo de votação e de

totalização dos votos.

Lamentavelmente, por causa de argumento, a nosso ver, simplista, de que o

projeto não deve voltar ao Senado da República, abandonaram-se todas as

proposições. Estamos tentando recuperar, pelo menos, algumas delas: as que

entendemos vão melhorar bastante o processo de votação e que contam com o

apoio do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Nelson Jobim.

O Destaque nº 6 diz respeito à obrigatoriedade de os programas de

computador utilizados no processo de votação, de apuração e de totalização serem

apresentados para análise dos partidos e das coligações, na forma de programas

executáveis, incluindo os sistemas aplicativos de segurança e as bibliotecas
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especiais. Nada mais justo do que os partidos, por meio de seus quadros técnicos,

poderem examinar profundamente todos os programas que servirão de base para o

funcionamento da urna eletrônica.

Pela relevância da matéria, apresentamos o destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação a emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que forem favoráveis à emenda

permaneçam como se encontram.

REJEITADA
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o destaque à Emenda nº 9

ao PL 5.470, apresentado pelo Deputado Professor Luizinho.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

844

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado Jorge

Bittar, para encaminhar a votação.

O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

pela mesma fundamentação sobre a qual argüi a defesa da emenda destacada no

Destaque nº 6, quero agora me referir ao Destaque nº 8, que determina que, após o

lacre a que se refere o § 5º desse artigo, é expressamente proibido o uso de

quaisquer programas que possibilitem alteração do relógio ou calendário interno das

urnas eletrônicas.

Uma vez carregadas as urnas com todas as informações, realizado o

procedimento de lacre, evidentemente, não se poderá alterar o calendário, a fim de

que se possa evitar a adulteração dos programas ou das informações carregadas na

urna.

Trata-se, portanto, de dispositivo absolutamente seguro e extremamente

importante para melhorar a segurança do processo de votação eletrônica.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação a emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

REJEITADA.
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O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o voto a favor do Bloco

Parlamentar PSB/PCdoB.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre a mesa destaque para votação

da Emenda nº 10 oferecida ao mesmo projeto.
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O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a orientação do partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Com a palavra o Deputado Virgílio

Guimarães, para encaminhar a votação.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez a preocupação é com

segurança. A emenda que estamos encaminhando visa a que a segurança seja

inteiramente preservada na emissão dos relatórios. Este é o sentido. Não há outro.

Ela é perfeitamente possível, não há custo, não há alteração. Já houve discussão na

reunião pluripartidária com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ocasião em que

defendemos a emenda e fizemos o acordo.

Este é o encaminhamento.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação a emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

REJEITADA.
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O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, registro o voto a favor do Bloco Parlamentar

PSB/PCdoB.

O SR. ANÍBAL GOMES – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANÍBAL GOMES (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com orientação do partido.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como não houve alteração na redação

anterior, a matéria está aprovada.

A matéria vai à sanção. (Palmas.)
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O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, na votação anterior, votei conforme orientação do partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Srs. Parlamentares, teremos votação

nominal ainda hoje. Aquele Parlamentar que nos der o privilégio do seu voto na

última votação, para a celeridade dos trabalhos, será considerada também a

presença nas votações anteriores.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Há requerimento sobre a mesa.

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento

Interno, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº

5.907, de 2001, do Poder Executivo, que “institui

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

(CIDE) incidente sobre a importação e a comercialização

de petróleo e seus derivados, gás natural e seus

derivados e álcool etílico combustível, e dá outras

providências”.

Assinam os Líderes do Governo, do PMDB, do PFL, do PTB, do PSDB, do

PPS, do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB e do Bloco Parlamentar PL/PSL.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não havendo posição discordante do

Plenário, a matéria será submetida a votação simbólica.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o requerimento.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

860

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Os Srs. Deputados que forem

favoráveis permaneçam como se encontram.

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Neste instante, antes que as outras

matérias sejam colocadas em votação, peço aos Srs. Parlamentares paciência por

exatamente dez minutos. A Presidência pensou se deveria fazê-lo ou não, mas

resolveu que sim.

Vamos apresentar, neste instante, algo que transformará a Câmara dos

Deputados do Brasil naquela que, em termos de informação e comunicação com a

sociedade, esteja na vanguarda.

O projeto iniciado hoje, que será anunciado neste instante — vou suspender a

sessão e convidar os membros da imprensa que estejam nas laterais do plenário

para que venham para o centro deste —, dará novos rumos a este Congresso

Nacional. No painel eletrônico, vamos fazer, em poucos minutos, demonstração de

como será o processo no Parlamento brasileiro a partir do início do próximo ano.

Informo ao Plenário que devo suspender a votação apenas por dez minutos.

Peço a atenção dos ilustres pares, porque algo de extrema relevância vai ocorrer

neste instante.

A partir de hoje, quando uma pessoa, de qualquer parte do País, acessar as

páginas da Câmara dos Deputados na Internet e na Intranet, estará utilizando o

novo Sistema de Informações Legislativas, um conjunto de programa de computador

que permite armazenar, modificar, acompanhar, vincular e entregar ao usuário

milhares de dados relativos aos projetos de lei, de emenda à Constituição e outras

matérias, bem como resultados de reuniões, discursos e votações nas Comissões e

no plenário.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

862

Para se ter acesso à íntegra das proposições que tramitam na Casa, saber

onde elas se encontram, quem foi seu autor e quais emendas recebeu, é preciso

que exista um conjunto de programas desenvolvido pelo Centro de Informática da

Câmara dos Deputados. O Sistema de Informações Legislativas tornou-se, assim, a

mais importante ferramenta para o trabalho legislativo.

Quero dizer aos senhores, sem me preocupar em ler o texto, que, no início

dos trabalhos legislativos, em fevereiro próximo, cada Sr. e Sra. Parlamentar

receberá da direção da Casa o material necessário para utilizar tal ferramenta. Na

verdade, um laptop muito pequeno, que caberá no bolso do Parlamentar — cuja

licitação de compra já está em curso, garantida pela Presidência da Casa, em razão

das várias economias que fizemos.

Com isso, o Parlamentar chega à Comissão, pluga seu laptop e terá todas as

informações sobre as matérias que estão sendo discutidas e as que o foram

anteriormente. Da mesma forma, no plenário.

Não haverá mais apenas concentração do trabalho de plenário, pelos

Parlamentares que se encontram ao redor dos microfones. Qualquer Parlamentar

poderá ter todas as informações em relação aos destaques apresentados e às

discussões anteriores sobre aquela determinada matéria.

Mais do que isso, um cidadão, de qualquer parte do Brasil, poderá obter

informações sobre projetos que tramitem na Casa, na sua íntegra, acessando pelo

nome do projeto, por alguma palavra chave, pelo seu autor ou outras formas de

pesquisa. Essa inovação possibilitará, além de informação facilitada a todo País, que

cidadãos que pretendam ter informações sobre determinadas matérias cadastrem-se
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no nosso sistema. Assim, eles terão, automaticamente, no seu computador, toda a

evolução do processo, com emendas apresentadas, ou seja, serão franqueadas a

eles todas as informações da evolução do processo legislativo.

O trabalho dos Parlamentares — este é o ponto alto deste projeto — estará

disponibilizado a todos os cidadãos brasileiros. Todas as manifestações, discursos,

emendas apresentadas, votos proferidos em Comissões e em plenário pelos

Parlamentares estarão à disposição da sociedade brasileira a partir de hoje. Os

instrumentos e equipamentos que serão entregues aos Parlamentares facilitarão o

acesso a essas informações a partir de fevereiro.

É um projeto audacioso, elaborado pelo Centro de Informática da Câmara dos

Deputados, que merece nosso respeito. Ele facilitará, em muito, nosso trabalho,

dará transparência às nossas ações e integrará, certamente, de forma definitiva, a

sociedade brasileira em cada rincão deste País ao trabalho da Câmara dos

Deputados.

Neste instante, solicito que se apaguem as luzes do plenário para

apresentarmos um vídeo de exatamente cinco minutos, por meio do qual

perceberemos, na prática, o que vai ocorrer.

Ademais, anuncio que, para segurança do painel, este sistema é

desvinculado do sistema operacional da Casa. Faremos uma simulação. No sistema

operacional da Casa, já está com melhor qualidade. Solicito sejam lançadas as

imagens e as explicações pertinentes para que os Srs. Parlamentares estejam a par

desta matéria.

(Exibição de vídeo.)
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Os técnicos da Casa estão de

parabéns. Tenho certeza de que se trata de mais um avanço extremamente

importante no nosso trabalho. Peço desculpas pelo tempo tomado. Retomaremos a

votação.

Nenhum Parlamento do mundo tem esse sistema instalado ainda. Só não

estamos evoluídos no que se refere ao retorno da luz do plenário, que demorará,

aproximadamente, três minutos para sua normalidade. Enquanto isso, ficaremos na

penumbra.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, estamos de parabéns. Essas inovações facilitam o

cumprimento do que determina a Constituição; é preciso que se dê transparência.

Deputado Aécio Neves, V.Exa. está marcando sua atuação na Presidência no

cumprimento da Constituição e do Regimento, com empenho pessoal. Aliás, essa

fórmula simples também poderia ser utilizada pelo Poder Executivo. Quem entra no

sistema do SIAFI, percebe a complicação para acompanhar-se a execução

orçamentária. Poder-se-ia utilizar essa maneira simples, disponibilizando os dados a

todos os brasileiros. O mesmo poderia acontecer no que se refere ao Poder

Judiciário, para que se saiba há quanto tempo o processo está distribuído a um

desembargador ou concluso a um juiz sem que haja decisão. E isso vale também

para o Ministério Público.

A Câmara dos Deputados está inaugurando um novo processo de

transparência da vida pública brasileira.

Parabéns a V.Exa., Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Agradeço a V.Exa. a manifestação,

Deputado Miro Teixeira.
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A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) -

Sr. Presidente, em nome do PSDB, parabenizo-o pelo modo como se tem conduzido

na Presidência desta Casa. V.Exa. está realizando aquilo com que sempre

sonhamos. O povo tem de saber o que fazemos na Câmara dos Deputados.

Independentemente de partido e de ideologia política, o trabalho é farto, eficiente e

competente. V.Exa. merece os nossos parabéns, pela maneira clara como nos trata,

com muito respeito e carinho.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Obrigado, Deputada. Está de parabéns

a instituição.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a mesa o Projeto de Lei nº 5.876,

de 2001, do Poder Executivo.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.876, de 2001, que dispõe sobre a estruturação da

Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do

Seguro Social — INSS, e dá outras providências.

Pendente de pareceres das Comissões: de Trabalho, de

Administração e Serviço Público; de Finanças e

Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra, para oferecer

parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, à Sra. Laura Carneiro.

A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL-RJ. Para emitir parecer. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº 5.876, de

2001, significa a concretização do acordo firmado por ocasião da greve dos

servidores do INSS. Ele estrutura a carreira previdenciária, antigo sonho desses

servidores, contemplando a progressão e a promoção funcional; cria uma

gratificação por desempenho em atividade previdenciária, sendo 30% desse

benefício fixo, estendendo-se, portanto, aos inativos, e 70% móvel, segundo critérios

que serão estabelecidos em conjunto com as entidades representativas dos

previdenciários; e dá aumento real médio aos vencimentos dos servidores de 31%

para os que não têm o famoso PCCS e de até 6% para aqueles que o têm.

Em nome da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,

apresento cinco emendas, algumas das quais resultam de entendimentos firmados

com os Ministérios; outras dependem de análise técnica do Ministério do

Planejamento.

A Emenda nº 1 é simples. A exemplo do que aconteceu com projeto do

Ministério da Saúde, que uniu as administrações direta e indireta, no projeto em

discussão levamos para a carreira do INSS, portanto para a carreira da

administração indireta, os servidores do MPAS, da administração direta. Não seria

justo que esta Casa aprovasse uma carreira para os servidores do INSS deixando
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abandonados todos os servidores do MPAS. Esta é uma emenda semiconsensual.

Eu diria que não precisamos nos preocupar com a possibilidade de veto.

A Emenda nº 2 é absolutamente consensual, apenas dá nome às carreiras.

Os servidores de nível superior passam a ser chamados de Analistas

Previdenciários; os de nível intermediário, de Técnicos Previdenciários; e os de nível

auxiliar, de Auxiliares Previdenciários.

As Emendas nºs 3, 4 e 5 são conexas e tratam da Classe Especial. No acordo

acertado entre Governo e organizações da Previdência Social, ficou decidido que a

Classe Especial era uma possibilidade, um desejo tanto do Governo quanto das

entidades, porém houve dificuldade na elaboração de um texto consensual.

Aprovada a matéria, o Ministério do Planejamento verificará se o texto condiz

ou não com as necessidades do Governo; se assim não entender, pode tentar

rejeitá-la no Senado ou vetar as Emendas nºs 3, 4 e 5.

Sr. Presidente, o parecer é favorável ao projeto do Poder Executivo e às cinco

emendas.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra, para oferecer

parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr.

Deputado Gastão Vieira.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do ponto de vista da adequação

financeira e orçamentária, o projeto não tem nenhum problema, portanto encaminho

favoravelmente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra, para oferecer

parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, ao Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, como já foi dito, este projeto vem coroar uma longa luta

dos funcionários do INSS. É proveniente de acordo, tem boa técnica legislativa e

respeita a constitucionalidade, portanto o parecer é favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Há oradores inscritos.

Como há consenso nesta matéria, consulto os seguintes Srs. Deputados se

abrem mão das inscrições:

Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) A Presidência agradece.

Deputado Avenzoar Arruda. (Pausa.) A Presidência agradece.

Deputado Henrique Fontana. (Pausa.) Da mesma forma a Presidência

agradece.

V.Exas. estão possibilitando que outras matérias relevantes sejam objeto de

deliberação por esta Casa ainda hoje.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

873

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Não havendo mais oradores inscritos,

declaro encerrada a discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Para que não reste nenhuma dúvida,

estou solicitando a distribuição de cópia das cinco emendas acatadas pela Deputada

Laura Carneiro.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra ao Deputado

Arnaldo Faria de Sá, para encaminhar favoravelmente a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a aprovação deste projeto é da mais alta

importância, pois decorre de acordo estabelecido quando da suspensão da greve no

INSS.

Lembro aos senhores que o movimento só foi deflagrado depois de um longo

tempo de salários defasados, mais uma tática do Executivo, que tenta jogar a

opinião pública contra o servidor, sonegando recursos para o bom desempenho de

suas funções. Com a paralisação, ficou claro que o Executivo trata de maneira

desleal o servidor público e, por conseqüência, o aposentado e o pensionista.

Aqueles que precisam de atendimento acabam ficando com imagem distorcida da

Previdência. Acreditamos que após o fim da paralisação será encontrada solução

para o problema.

Na gestão anterior do Ministério da Previdência e Assistência Social, os

postos de atendimento fácil foram criados e seus funcionários terceirizados, para

trabalharem em agências aparentemente bonitinhas, na tentativa de vender solução

ideal para a opinião pública. Passado algum tempo, as agências de atendimento

fácil acabaram sucumbindo, e seus funcionários deixaram de prestar esse serviço.

Desse modo, toda a carga caiu sobre os funcionários abnegados, os que conhecem,

de fato, a máquina da Previdência e podem prestar bom atendimento.

O Poder Executivo, deliberadamente, deixou a greve correr livremente, a fim

de não conceder novos benefícios. Com o fim da paralisação e a aprovação do
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projeto, esperamos que o Poder Executivo dê tratamento digno e decente a

aposentados e pensionistas.

Todos os que procuram postos de atendimento da Previdência precisam

desesperadamente ter atendido seu pleito. É preciso encontrar uma solução, para

que possamos dar o melhor atendimento possível a quem, durante tanto tempo,

contribuiu com a Previdência.

Na verdade, não é apenas no balcão que o beneficiário da Previdência vai ser

atendido. É preciso que toda a estrutura disponha de grande mecanismo de

atendimento a aposentados, pensionistas e a todos aqueles que recorrem à

Previdência e esperam dela, efetivamente, um tratamento à altura.

A primeira solução que precisa ser encontrada é para o plano de cargos e

salários dos servidores da Previdência, que durante sete anos foram abandonados à

própria sorte. Em determinado momento, como já citei anteriormente, pensou-se até

em terceirizar o atendimento. Anunciou-se a terceirização como sendo a grande

solução, mas na verdade era uma falácia.

Lembro a esta Casa também que não é apenas o projeto que vai resolver os

problemas. Não basta culpar o Poder Executivo. O Poder Legislativo deve encontrar

uma alternativa. Não basta apenas aumentar o salário mínimo, temos que encontrar

meios para aumentar os benefícios de aposentados e pensionistas. A cada novo ano

que passa, as pessoas que ganhavam um ponto e alguma coisa no salário acabam

ganhando apenas um salário mínimo. A cada novo reajuste salarial, aumenta o

número de beneficiários que ganham apenas um salário mínimo. Trata-se de

situação extremamente injusta. Aqueles que recebem os benefícios da assistência
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social já começam recebendo um salário mínimo, e, ao longo do tempo, não

recebem reajuste. E aqueles que contribuíram ao longo do tempo para a Previdência

têm o direito de receber mais do que um salário mínimo, mas acabam caindo na vala

comum. A cada novo ano, mais de 1 milhão de benefícios caem para o patamar de

um salário mínimo, uma clara injustiça que nós queremos corrigir.
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O SR. CLEONÂNCIO FONSECA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB-SE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei conforme a orientação do partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Para facilitar o trabalho da Presidência,

solicito aos Parlamentares que queiram encaminhar ou discutir a matéria que se

inscrevam para tal.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado

Henrique Fontana, para encaminhar a matéria.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, destaco a importância do projeto em

votação. Vários Parlamentares participaram da construção deste acordo junto aos

servidores públicos do INSS e os Ministérios da Previdência e Assistência Social e

do Planejamento.

Chegamos a um acordo para estabelecer plano de carreira para os servidores

INSS, o que era aguardado, aproximadamente, há 12 anos. Vejam a situação

enfrentada por esses trabalhadores, que há alguns meses foram ameaçados de ver

cortada parcela dos seus salários que correspondia ao adiantamento do plano de

carreira, apelidada de “PCPCS”, ou seja, por conta do plano de carreira dos

servidores. Repito: os trabalhadores aguardaram o plano de carreira por 12 anos.

Mesmo assim, há poucos meses foram ameaçados da retirada dessa parcela, o que

para muitos significaria a perda de praticamente 45% do salário.

Sr. Presidente, essa greve do INSS durou mais de 110 dias. Dirijo meus

cumprimentos aos trabalhadores do INSS em todo o País, pois conquistaram com

muita luta o plano de carreira que votaremos dentro de alguns minutos. A greve que

fizeram foi duramente combatida. O Governo tentou derrotar a greve até mesmo

disseminando informações que não condiziam com a realidade enfrentada pelos

trabalhadores do INSS. Mas há convergência na Câmara dos Deputados no

momento em que está em votação o plano de carreira dos funcionários do INSS, o

que consolida essa conquista.
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Sr. Presidente, lembro aos nobres Parlamentares que foram apresentadas

cinco emendas a esse projeto de estruturação da carreira — não entrarei em

detalhes sobre cada uma delas, porque o tempo é escasso — e apelo para os

Parlamentares da base do Governo no sentido de que votem a favor não só do

projeto, mas também dessas cinco emendas.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação as Emendas de nºs 1 a 5,

oferecidas pela Relatora, Deputada Laura Carneiro.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, acompanhamos todo o processo do acordo. As emendas

aperfeiçoam o acordo político feito a partir da greve de mais de 100 dias de um setor

tão fundamental.

A Emenda nº 1 faz a inclusão do pessoal da administração direta. A Emenda

nº 2 é apenas de redação e dá nome às carreiras. E as últimas três emendas são

fundamentais para a construção da classe especial.

Apelamos para que, além do acordo financeiro de pagamento, no universo

dos trabalhadores do INSS, não apenas se incluam os trabalhadores do MPAS que

ficaram fora, mas se garanta a construção da classe especial.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB apela para o voto favorável da

base do Governo, uma vez que a Oposição encaminhará a favor das cinco emendas

apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o PT?

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o projeto é de extrema importância para solucionar um dos maiores

erros dos últimos sete anos: o arrocho salarial dos companheiros do INSS. As cinco

emendas ajudam a coroar o acordo feito. Mas é fundamental, além do projeto no

âmbito econômico, oficializar as carreiras e todas as questões internas institucionais.

O Partido dos Trabalhadores encaminha o voto “sim”.
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O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, as cinco emendas apresentadas pela Deputada Laura

Carneiro nasceram da discussão dentro do comando de greve. Elas vêm para

estabelecer um patamar mínimo de dignidade para o servidor da Previdência Social.

Por isso, encaminhamos “sim”.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos “sim”.

O SR. ARNALDO MADEIRA – (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, queria lembrar que o Governo fez um acordo com o

comando de greve do INSS, o qual está expresso no projeto de lei enviado a esta

Casa.

Portanto, não podemos fazer qualquer alteração ao projeto com emendas,

seja porque estaremos mexendo em estrutura administrativa, seja porque estaremos

acrescendo gastos.

Por isso, encaminhamos contrariamente às cinco emendas.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, recebi há pouco ligação telefônica do Ministro Roberto

Brant. S.Exa. me informava que o acordo foi feito em torno de montante já

devidamente acertado, o qual consta do projeto.

Tenho enorme respeito pelo trabalho da Deputada Laura Carneiro, que foi

fundamental para que esse acordo se viabilizasse. No entanto, o Ministro pediu-me

para cumprir o acordo, que foi feito sem levar em consideração essas emendas.

Portanto, para cumprir o acordado, o PFL vota contra as emendas.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, o PPB votará “sim” ao projeto e “não” às emendas.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) –

Sr. Presidente, com todo o respeito à ilustre Deputada Laura Carneiro, o PSDB

recomenda o voto “não”.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, todos acompanhamos a luta dos funcionários do INSS. A obtenção

do acordo foi difícil. Como não caberia ao Governo remeter texto diferente do

acordado, a Câmara dos Deputados não pode passar por cima do acordo feito.

Por isso, o PMDB vai votar “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação as Emendas de nºs 1 a 5

oferecidas pela Relatora.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que as aprovam permaneçam

como se acham.

REJEITADAS.
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O SR. DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, acompanhei a orientação do Líder.

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

na votação anterior, votei com o Partido dos Trabalhadores.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que o aprovam permaneçam

como se acham.

APROVADO.
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O SR. CLEUBER CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (Bloco/PFL-MG. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre a mesa e vou submeter a

votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que a aprovam permaneçam

como se acham.

APROVADA.

A matéria vai ao Senado Federal.
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O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL-PB. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei com a Liderança do partido.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL-RR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, acompanhei a orientação do partido.

O SR. JOÃO TOTA (PPB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Reitero que os que votarem na próxima

votação nominal terão os efeitos administrativos preservados.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

 O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) – Sr. Presidente, este foi um momento muito importante e muito difícil para

os servidores do INSS e da Previdência Social, os quais ficaram em greve mais de

100 dias aguardando a possibilidade de acordo que viabilizasse melhoria salarial e

construção de plano de cargos e salários para a categoria. Obviamente, o projeto

aprovado não é o ideal. Foi o possível para o encerramento da greve.

Como integrante da Comissão de Seguridade Social e Família que

acompanhou boa parte das negociações e em nome do conjunto da Comissão quero

parabenizar a Presidenta da Comissão, Deputada Laura Carneiro, que teve papel

fundamental na construção desse acordo que possibilitou a solução dessa greve.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre a mesa Projeto de Lei nº 5.299-

A, de 2001.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.299, de 2001, que regulamenta o inciso X do art. 37 da

Constituição, que dispõe sobre a revisão geral e anual

das remunerações e subsídios dos Servidores Públicos

Federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

da União, das Autarquias e Fundações Públicas Federais.

Pendente de pareceres das Comissões: de Trabalho, de

Administração e Serviço Público; de Finanças e

Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.
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O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, acabamos de votar o projeto referente aos servidores da

Previdência Social. Queria lembrar dos salários dos funcionários da saúde.

Apelo para o Governo, no sentido de que envie a esta Casa um projeto sobre

o tema.
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O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a bancada.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Wagner Rossi para oferecer parecer, em substituição à Comissão de Finanças e

Tributação.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, sob o ponto de vista da adequação financeira, nosso

parecer é favorável ao projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

Quanto ao mérito, somos favoráveis também.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – E em relação às emendas? (Pausa.)

O parecer deve ser oferecido, para ficar claro, Líder Arnaldo Madeira, ao

projeto e às emendas. Dez emendas foram oferecidas à Comissão. Não sei se há

acordo em relação ao parecer.
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O SR. ARNALDO MADEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, não conheço nem o substitutivo nem as emendas. De

maneira que eu gostaria de ter acesso a essas informações. Lembro a V.Exa. que

na quinta-feira passada esse projeto deixou de ser votado porque havia uma série

de propostas de alterações, com as quais não concordamos.

Dessa forma, eu gostaria de ver tanto o substitutivo quanto as emendas,

porque não os conheço.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Vou tentar esclarecer a V.Exa., Líder

do Governo, Deputado Arnaldo Madeira.

Na verdade, os pareceres que o Plenário busca acolher agora são em relação

ao projeto e às dez emendas apresentadas na Comissão, todos publicados.

Portanto, parece-me de conhecimento público. Aquelas emendas apresentadas em

Plenário, que são três, serão obviamente objeto de votação a seguir, após esta

discussão.

Neste instante, estamos tratando apenas do projeto e das dez emendas

apresentadas na Comissão.

O SR. ARNALDO MADEIRA – Perfeito. Agora está claro.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Ouço a conclusão do relatório do

Deputado Wagner Rossi em relação também às emendas. S.Exa. se manifestou

favoravelmente ao projeto. Gostaria de saber qual é o parecer do Deputado em

relação às emendas.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, é apenas para colaborar. Nós não poderíamos votar o item

seguinte e depois voltar a este? Porque quem tem o substitutivo é o Deputado Freire

Júnior, da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Eu acho razoável a proposta de V.Exa.,

Deputado Arnaldo Faria de Sá. Se não houver objeção do Plenário, eu faço aqui

uma inversão, na verdade, automática. Passamos ao próximo item da pauta e a

esse voltamos imediatamente a seguir.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Ótimo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Mais uma vez V.Exa. presta grande

contribuição, ao lado do Deputado Professor Luizinho, às decisões desta Casa.

O SR. GERSON PERES – Isso é racionalidade do trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – De V.Exa. também, Deputado Gerson

Peres.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Passamos, portanto, ao item 5 da

pauta.

Projeto de Decreto Legislativo nº 1.357-A, de 2001,

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa

Nacional.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto

Legislativo nº 1.357, de 2001, que submete à

consideração do Congresso Nacional o texto do protocolo

facultativo à convenção sobre a eliminação de todas as

formas de discriminação contra a mulher, assinado pelo

Governo Brasileiro no dia 13 de março de 2001, na sede

das Nações Unidas, em Nova York; tendo parecer da

Comissão de Seguridade Social e Família, pela

aprovação (Relatora: Deputada Laura Carneiro).

Pendente de parecer da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Para oferecer parecer ao projeto, em

substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a palavra

ao Deputado Jaime Martins. (Pausa.)

Esse projeto de lei foi relatado pela Deputada Zulaiê Cobra, que tem um papel

importante na Comissão de Seguridade Social e Família. Façam um relatório

conjunto.

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, já que se trata de questão de

mulher, fica até melhor que a Relatora pela Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação seja uma mulher.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência apenas quis que o

Deputado Jaime Martins pudesse ter oportunidade para mostrar seu cavalheirismo e

ceder a V.Exa. a relatoria. Mais uma homenagem à mulher.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra à Deputada Zulaiê

Cobra, para oferecer parecer em substituição à Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Para emitir parecer. Sem revisão da

oradora.) – Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

manifesta-se pela constitucionalidade e juridicidade em relação a tudo aquilo que

compõe o projeto. O projeto é muito bom, é um avanço nosso junto às Nações

Unidas. Portanto, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação é

pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O parecer conjunto da Deputada Zulaiê

Cobra e do Deputado Jaime Martins é pela aprovação.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL-MG. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Naturalmente, Sr. Presidente. Nosso parecer está muito bem elaborado

pela Deputada Zulaiê Cobra.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

907

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Temos dois oradores inscritos para

falar favoravelmente.

Consulto os Deputados Fernando Coruja e Babá se abrem mão dessa

oportunidade. (Pausa.) A Presidência agradece.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Não havendo mais oradores inscritos,

declaro encerrada a discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação o Projeto de Decreto

Legislativo nº 1.357-A, de 2001.
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A SRA. IARA BERNARDI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para

encaminhar pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – V.Exa. poderia orientar a bancada, já

que encerrei o encaminhamento de votação.

A SRA. IARA BERNARDI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) –

Sr. Presidente, acatando a urgência das votações de hoje, gostaríamos de lembrar a

história desse projeto, como ele veio à pauta. Foi fruto de uma articulação da

bancada feminina com todas as entidades feministas que atuam nesta Casa.

O projeto é um marco para o Brasil. As mulheres que não conseguirem ter

suas reivindicações atendidas na Justiça brasileira, no que tange à proteção contra a

violência, poderão recorrer à ONU.

Isso é extremamente importante, porque o Brasil terá que coletar e fornecer

dados sobre a violência contra a mulher e implantar políticas públicas que combatam

essa prática.

Ressaltamos a forma como a Mesa acatou essa reivindicação da bancada

feminina e das entidades feministas e colocou o projeto na pauta. Realmente, é um

marco na luta contra qualquer forma de discriminação e violência contra a mulher no

País.

Agradecemos ao Presidente Aécio Neves, que acatou essa reivindicação.

Este é um dos projetos que serão votados em comemoração ao dia 25 de

novembro, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher.

A bancada do Partido dos Trabalhadores e com certeza todas as outras

votarão a favor desse projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço a V.Exa. O Presidente é um

feminista, Deputada Iara Bernardi.

A  SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, quero corroborar as palavras da Deputada Iara Bernardi.

Agradeço a V.Exa. o cumprimento do compromisso de incluir na pauta de votações

este projeto. Agradeço também aos Líderes do Governo e da Oposição o consenso.

Ao ratificar acordo internacional com o objetivo de eliminar todas as formas de

violência contra a mulher, vamos marcar mais um avanço do Parlamento brasileiro.

Segundo dados de instituto latino-americano, no Brasil uma mulher é agredida a

cada quatro minutos. Portanto, é muito importante essa reivindicação.

Agradeço e encaminho pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB o voto "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Há sobre a mesa e vou submeter a

votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que forem pela aprovação

permaneçam como se encontram.

APROVADA.

A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Neste instante, em virtude da

articulação das Parlamentares do Congresso Nacional e em especial desta Casa, a

Presidência presta homenagem à mulher pelo transcurso do Dia Internacional pela

Eliminação da Violência Contra a Mulher.

Estão de parabéns as Sras. Deputadas por esta articulação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Retornamos ao Item 3 da pauta, o

Projeto de Lei nº 5.299-A, de 2001.

Concedo a palavra ao Deputado Freire Júnior, para oferecer parecer ao

projeto em substituição à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público. Espero que S.Exa. já esteja com o relatório em mãos. (Pausa.)
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, parece haver dificuldade em dar o parecer agora.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Darei um minuto para que seja sanada

a dificuldade. Não sendo, passaremos ao Item 5 da pauta.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Passaremos ao Item 5 e voltaremos

depois.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A minha decisão, não sei se é da forma

adequada, seria uma inversão apenas dentro daqueles dois pontos. Em um minuto,

não havendo consenso, conduzirei.

Quero ouvir o Líder do Governo.
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O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, sugiro pularmos para o outro item antes de começarmos essa

votação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Quero ouvir o Líder do Governo,

porque, se não houver o entendimento que se buscava, pelo menos teríamos

agilidade na votação de nova matéria.

Com a palavra o Líder do Governo.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, no início da minha intervenção, lembrei que esta matéria

deixou de ser votada na quinta-feira passada porque não chegamos a um

entendimento sobre o texto original encaminhado pelo Governo. Novamente,

estamos diante de modificações sugeridas no plenário.

Prefiro, diante das modificações sugeridas, se não houver acordo para votar o

texto original, que retiremos de pauta o projeto e deixemos para apreciá-lo amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Consulto os Líderes partidários sobre

se há consenso para retirada do projeto da pauta. Se houver, assim o faremos.

O que diz o Líder do PMDB? (Pausa.)

O que diz o Líder do PT? (Pausa.)

O que diz o Líder do PPS? (Pausa.)

O que diz o Líder do PSB?(Pausa.)

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL-MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, concordo.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Apenas para que se chegue a um

entendimento, talvez seja mais produtivo.

A matéria é retirada de ofício, para retornar oportunamente, no momento em

que houver consenso.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Item nº 13 da pauta.

Projeto de Lei nº 4.177-B, de 2001.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.177, de 2001, que dispõe sobre a atualização monetária

dos valores expressos em Reais na Lei nº 9.250, de 26 de

dezembro de 1995, que altera a legislação do Imposto

sobre a Renda das pessoas físicas, e dá outras

providências; tendo pareceres: da Comissão de Finanças

e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária

deste, da emenda apresentada na Comissão e dos de nºs

3.236/00, 4.240/01 e 4.622/01, apensados e, no mérito,

pela aprovação deste, da emenda apresentada na

Comissão e dos de nºs 3.236/00, 4.240/01 e 4.622/01,

apensados, com substitutivo (relator: Dep. Mussa

Demes); e da Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, pela constitucionalidade, injuridicidade e falta

de técnica legislativa deste e do de nº 3.236/00,

apensado; pela constitucionalidade, juridicidade e falta de

técnica legislativa dos de nºs 4.240/01 e 4.622/01,

apensados, e da emenda apresentada na Comissão de

Finanças e Tributação; e pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo da
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Comissão de Finanças e Tributação (Relator Deputado

Ney Lopes).
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há oradores inscritos para discutir a

matéria.

Para falar contrariamente, concedo a palavra ao nobre Deputado Avenzoar

Arruda. (Pausa.) O Deputado abre mão da inscrição.

Para falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao Deputado Pedro

Eugênio.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, devido ao tempo e à necessidade de acelerarmos nossos

trabalhos, eu estaria motivado a abrir mão da palavra para discutir a correção da

tabela do Imposto de Renda. Entretanto, há questões que devem ser ditas e

firmadas neste momento.

Durante longos meses, discutimos nesta Casa a correção da tabela do

Imposto de Renda, projeto de iniciativa do Senador Paulo Hartung, aprovado por

unanimidade no Senado Federal, em 1999. A Comissão de Finanças e Tributação

desta Casa também aprovou, por unanimidade, o relatório do Deputado Mussa

Demes, ocorrendo o mesmo na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,

ou seja, foi aprovado por unanimidade. E ali, por iniciativa do Relator, Deputado Ney

Lopes, fomos todos à mesa, partidos da Oposição e da Situação, com o Secretário

Everardo Maciel, discutir alternativas que pudessem somar uma solução de

consenso.

Recebemos proposta do Secretário Everardo Maciel que introduzia o aumento

de carga tributária nas faixas mais elevadas, mas que corrigia muito pouco, em um

terço, a correção que seria dada às faixas menores, pela correção devida dos 35%.
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Sr. Presidente, esse projeto evoluiu e a discussão continuou até que os

partidos da base do Governo, nomeadamente o PFL e o PMDB, acordaram com a

possibilidade de estabelecermos aqui uma votação em torno da correção de 20%.

O Partido dos Trabalhadores, que aqui represento nesta tribuna e nas

reuniões, juntamente com o Deputado Ricardo Berzoini, e os demais partidos de

oposição chegaram à conclusão de que 20%, embora bem menos do que os 35%

almejados, já representavam a correção da inflação até 1998, e poderíamos discutir

e dizer à sociedade, como colocamos naquele acordo, que era uma primeira etapa e

que, no próximo ano, corrigiríamos a defasagem dos dois anos que faltavam.

Não vou discutir o mérito da correção da tabela do Imposto de Renda. Todos

sabemos que desde 1995 o contribuinte não tem correção na tabela do Imposto de

Renda e paga, portanto, sobre um fictício aumento de renda, impostos adicionais de

forma injusta.

Quero concentrar-me no meu argumento, na história dessas negociações,

pois a justeza da matéria é sobejamente conhecida por todos nesta Casa e pela

sociedade brasileira.

Foi firmado acordo com as assinaturas do PMDB, do PFL, do PT, do PDT, do

PSB, do PPS, e do PCdoB, talvez mais algum partido, porque praticamente todos os

partidos, com exceção do PPB e do PSDB, assinaram o acordo.

Foi com muita surpresa, Sr. Presidente, que tivemos a notícia de que os

partidos da base do Governo acertaram acordo no sentido de corrigir a tabela em

17,5%, o que não está muito longe dos 20% a que já me referi. Mas por que os

partidos governistas não nos convidaram para discutirmos uma ação conjunta? Já
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havia precedentes, pois nunca nos negamos, nós dos partidos de oposição, sentar à

mesa com os partidos da base do Governo para discutir uma fórmula comum. Por

que fizeram isso? Por que chamaram a imprensa e apresentaram a alternativa de

17,5% tão próxima dos 20% anteriormente acordados, rompendo o acordo?

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores confirma, aqui e agora, a posição

em defesa dessa matéria, o que é justo, na sua integridade original, ou seja 35%.

Estamos encaminhando à Mesa emenda substitutiva que honra o acordo que

firmamos de 20%, esperando que os partidos da base do Governo também honrem

esse acordo.

Espero estarmos juntos em torno dessa proposta, se não para aprovar a

correção de 35%, pelo menos para honrar o acordo firmado, que contou com a

assinatura de todos os partidos que nomeei.

Essa é a nossa posição, Sr. Presidente.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a cadeira da

presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 1º

Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a palavra o nobre Deputado José

Genoíno, para discutir a matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, a história da introdução dessa matéria na pauta do

Congresso Nacional confirma a intenção do Parlamento brasileiro de introduzir essa

matéria na agenda da discussão. O Governo não queria discutir esse assunto, não

queria enfrentar essa situação.

Desde o início do ano, o Governo adotou a tática de empurrar com a barriga

essa matéria para não apreciá-la no plenário. Foi graças à pressão e à votação na

Comissão de Finanças e Tributação que se consumou o fato político para que a

matéria fosse incluída na pauta da Câmara dos Deputados.

Tivemos a habilidade e a paciência de, na Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação e na nossa bancada, sob o comando dos Deputados Pedro Eugênio e

Ricardo Berzoini, junto com todos os partidos de oposição, negociarmos com o

Relator, Deputado Ney Lopes. Posteriormente, através de acordo assinado com o

PMDB e o PFL, introduzimos o assunto no requerimento de urgência urgentíssima.

Daí decorre a reclamação do Deputado Pedro Eugênio, em nome da bancada

do Partido dos Trabalhadores, quanto ao fato de que o acordo assinado era para

correção num patamar mínimo de 20% a ser discutido com o Plenário, pois o projeto

aprovado na Comissão de Finanças e Tributação resultou em correção de

praticamente 35%. Esperamos, então, que o acordo em torno de 20% seja honrado

pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
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Ainda desconfio que o Governo não quer votar esta matéria, tampouco

assumir o desgaste político de votar contra ela.

A não-correção da tabela do Imposto de Renda prejudica exatamente as

faixas salariais menores. Para elas o efeito é mais perverso, o confisco é mais

agressivo, porque o sistema tributário é regressivo.

Quando, há três anos, na Comissão de Finanças e Tributação, a bancada do

PT, por intermédio do Deputado Ricardo Berzoini, apresentou projeto alternativo

sobre a progressividade da tabela do Imposto de Renda, o Governo não quis discuti-

lo, não aceitou a proposta. E mantém o sistema regressivo, arcaico, que apena a

classe média e os assalariados. Quando o Governo levanta a possibilidade de nova

alíquota para o Imposto de Renda, o faz para, usando o argumento da anualidade e

da anterioridade, não votar essa matéria.

Então temos de fazer a correção da tabela do Imposto de Renda, ponto final.

E é isso que o Congresso Nacional, a partir da Câmara dos Deputados, deve decidir

politicamente. É a primeira vez, no Governo Fernando Henrique Cardoso, que a

Câmara dos Deputados assume postura autônoma de discutir, divergindo da equipe

econômica e, particularmente, da Receita Federal, sobre questão que diz respeito a

benefício para a maioria da população brasileira de baixa renda.

Desejamos que a Câmara dos Deputados aja de maneira autônoma na

votação dessa matéria. Continuaremos a defender o projeto na Comissão de

Finanças e Tributação. Nosso limite é exatamente o que foi acordado publicamente,

inclusive com a assinatura de parte dos Líderes da base do Governo. Não aceitamos

que essa matéria seja tratada como se fosse de interesse da base do Governo. Essa
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matéria está em destaque porque a Oposição pressionou, com competência e

ousadia para introduzi-la na pauta da Ordem do Dia.

Chamo a atenção dos colegas Parlamentares para o fato de que não há

interesse da Oposição ou dos partidos governistas na votação dessa matéria. O

interesse fundamental é o de defender a correção devida, porque o que o Governo

faz é confisco, é ilegal. O Governo, ao não fazer a correção, como disse, apena

principalmente as faixas de renda mais baixas.

Por isso, somos favoráveis ao projeto e à correção. Contamos com o apoio da

maioria das Sras. e dos Srs. Deputados.

Muito obrigado a V.Exa., Sr. Presidente.
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O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO RIQUE (PSDB-PB. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na votação anterior, votei de acordo com meu partido, o PSDB.

O SR. LUCIANO BIVAR (Bloco/PSL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na votação anterior, votei com o partido.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

na votação anterior, votei com o partido.

O Sr. Efraim Morais, 1º Vice-Presidente, deixa a

cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Aécio

Neves, Presidente
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio,

para discutir a matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um

acordo nem sempre é o mais justo. Às vezes é o possível de se negociar. As

Oposições fizeram uma grande concessão, quando acordaram com os demais

partidos da Casa o reajuste de 20% da tabela do Imposto de Renda.

O acordo que já havia sido amplamente divulgado pelos meios de

comunicação foi quebrado. E foi anunciado novo percentual, que fica longe do que

estabeleceria a justiça. Estamos discutindo. Defenderemos o cidadão em justo

processo, não permitindo que o Governo continue a meter a mão no seu bolso,

esvaziando-o, no seu salário, levando a metade.

Não é válido o argumento utilizado pelo Governo de que vai perder receita,

porque, neste caso específico, ele está se apropriando do que não é dele, mas, sim,

do cidadão. Não deveria ser necessário estarmos aqui votando o reajuste da tabela

do Imposto de Renda. Bastaria uma legislação que determinasse a correção

automaticamente e, desse modo, mantivesse o nível da tributação.

Este Governo é extremamente forte e firme, quando retira direitos sociais dos

trabalhadores, como vimos com a aprovação da flexibilização da CLT, mas é

extremamente dócil com o sistema financeiro. Nos anos de Governo do Sr.

Fernando Henrique Cardoso ele já lucrou 21 bilhões de reais. Agora, quando insiste

em manter taxas de juros em níveis elevadíssimos, não se importa se está

sangrando as finanças públicas. Permite que o sistema financeiro lucre 21 bilhões,

mas não reconhece que a transferência de dinheiro do setor público para o privado
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está sangrando as finanças do País. E mais essa, quando esta Casa reclama que é

necessário, por questão de justiça, corrigir a tabela do Imposto de Renda de acordo

com a inflação do período, ele tem a coragem de dizer que não pode perder receita.

Ora, Sr. Presidente, como se o cidadão pudesse perder parte vultosa do seu

salário de forma injusta, violenta, ilegal. Pressiona para que o acordo seja firmado no

patamar de 17,5%, excluindo a Oposição do processo de negociação. Entendo,

então, que deveríamos pelo menos manter os 20%, que não são os patamares

ideais, mas seriam razoáveis. O justo é que o reajuste fosse de 35%, que já está

defasado, porque ainda não refletem a inflação do momento.

Então, num Governo em que os preços — o Governo tem influência e

ingerência sobre elas — têm subido de forma astronômica, como do gás, da

gasolina, da educação, da saúde e da telefonia — e isso tem sufocado a classe

média brasileira —, esta Casa vai se distanciar ainda mais do reclamo da sociedade.

Para que diminua essa diferença e o fosso que separa as resoluções desta

Casa daquilo que a sociedade reclama é preciso reajustar a tabela do Imposto de

Renda em 35%, por ser simplesmente questão de justiça.
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O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (Bloco/PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na votação anterior, votei com o PDT.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado

Alberto Goldman para discutir a matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Srs. Deputados, quero me manifestar um pouco contra essa quase

unanimidade. Alguns defendem a correção da tabela em 35%; outros em 20% e

outros em 17,5%.

Todos estão a favor de que os assalariados que ganham acima de 900 reais

paguem um pouco menos de imposto.

Quem ganha 2 mil reais vai pagar 50, 40, 30 reais a menos; quem ganha 5 mil

reais vai pagar 100 a menos; quem ganha 10 mil reais vai pagar 200, 300 reais a

menos. Todos serão beneficiados. Todos parecem estar de acordo, apenas

divergem quanto aos percentuais.

Porém, ninguém chega aqui, nem Oposição nem Situação, para dizer, à

medida que há arrecadação de Imposto de Renda a menos, onde fazer crescer

receita para fechar a conta ou cortar despesas. Não há o mínimo de

responsabilidade neste momento no Congresso ao votar essa matéria.

Ouvi hoje na televisão que houve um acordo, 17,5% ou 20%, em que se diz

que vai diminuir a receita. Mas como resolver o problema? O Relator vai tratar

depois da despesa, de onde vai cortar despesas.

Tenho em minhas mãos a tabela — e o Relator também — do que pode e de

onde se pode cortar despesas ou aumentar receitas. É possível, mas é preciso

assumir essa responsabilidade. Não é cabível nem aceitável que se tome uma

atitude sem dizer de onde virá o restante dos recursos. É uma realidade que ocorre
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todos os anos pelo fato de não haver correção na tabela. Há, de fato, um pagamento

de Imposto de Renda.

Por que não fazer algumas reformas fundamentais? A sociedade permite que

todo ano, por exemplo, tenhamos déficit de 20, 22, 25 bilhões nas aposentadorias e

pensões dos funcionários públicos federais. Isso acontece todos os anos.

Ninguém diz de onde se vai tirar dinheiro. Fala-se muito em tirar das

emendas.

O que são essas emendas? Uma coisa aérea. Há dois tipos de emendas:

custeio de atendimento social ou investimento. Ninguém vai defender que se retirem

recursos do atendimento social. Todo mundo sabe da carência nesse setor. Cortar

investimentos significa cortar empregos. Se não há investimento, não há emprego.

Significa não dar salário a quem tem salário zero.

Estamos dando desconto menor para algumas pessoas que têm emprego,

estabilidade, trabalho garantido e condições mínimas de sobrevivência. Com essa

redução, vamos eliminar empregos e teremos mais pessoas sem salário. Não se

assume essa responsabilidade.

Admito qualquer atitude. Todos somos a favor da diminuição da receita e

corte de impostos, mas temos de dizer quem vai pagar por isso. Cada real a menos

no Orçamento, cada real que alguém deixa de pagar é um real que alguém paga a

mais do outro lado. Não existe segredo algum em relação a isso.

Todos sabemos — quem foi Governador ou Prefeito sabe — que a Prefeita

Marta Suplicy para fechar seu orçamento é obrigada a fazer proposta de aumento do

IPTU em São Paulo a fim de cumprir seus compromissos com investimentos,
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custeios e despesas. S.Exa propõe o chamado imposto progressivo, porque acha

que cobrará um pouco mais daquele que mais tem para dar àquele que menos tem

e atender às necessidades da população de São Paulo.

Aqui ocorre o mesmo, embora seja outro o discurso. No momento em que

estamos cortando imposto dos que têm possibilidades de pagar, estamos deixando

de dar recursos aos que nem emprego têm. Cortar investimento é cortar salário dos

que não têm sequer salário mínimo.

Chamo a atenção desta Casa para esse fato, porque nossa responsabilidade

não se pode limitar a essa atitude que tem de ser completa. Precisamos ter coragem

de dizer onde vai e como vai fazer.

Assumem sucessivamente a Presidências os Srs.

Efraim Morais, 1º Vice-Presidente, e Aécio Neves,

Presidente.
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O SR. JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na primeira votação, votei com o partido.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votei com o PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Com a palavra o Deputado Mendes

Ribeiro para discutir favoravelmente a matéria.

S.Exa. abre mão de falar? (Pausa.) A Presidência agradece.

Com a palavra o Deputado Babá.

S.Exa. abre mão de falar? (Pausa.) A Presidência agradece.

Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini.

S.Exa. abre mão de falar? (Pausa.) A Presidência agradece.
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O SR. ZEZÉ PERRELLA.- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ZEZÉ PERRELLA (Bloco/PFL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência agradece.
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O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a

matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na questão do Imposto de Renda não podemos raciocinar apenas sob o

viés econômico. O Brasil se tornou um país onde tudo é raciocinado sob o viés

econômico.

Estamos falando inclusive de outros valores, como os da legalidade, da

democracia, onde foi forjado o próprio regime democrático. Na verdade, temos um

confisco. Essa questão é ilegal.

Sr. Presidente, não vamos avançar na discussão, porque tememos que

alguns não queiram votar. Vamos encaminhar a preferência para o substitutivo do

Senado Federal, na Comissão de Finanças e Tributação, aguardando discuti-la a

seu tempo.

Muito obrigado.
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O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votei de acordo com a orientação do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto se o nobre Deputado Luiz

Carlos Hauly mantém a inscrição. (Pausa.) A Presidência agradece a S.Exa.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Antonio Almeida, último orador

inscrito para discutir a matéria.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, serei breve. Quero apenas colocar as coisas em seus devidos

lugares.

O Deputado Alberto Goldman disse que nós iríamos cortar imposto. Não

vamos cortar imposto, porque não existe.

Na Constituição está expresso que o tributo não poderá ser aumentado sem

que a lei estabeleça isso. A omissão do Governo aumentou o Imposto de Renda,

mas isso não foi incluído no Orçamento em momento algum. Entra como excesso de

arrecadação servindo apenas para o superávit fiscal.

Portanto, Sr. Presidente, não há justificativa alguma para votar contra o

projeto.
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O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

nas votações anteriores votei com o PMDB.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

946

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não havendo mais oradores inscritos,

declaro encerrada a discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O projeto foi emendado. A ele foram

apresentadas três emendas.

O Governo quer falar antes ou após o parecer sobre as emendas?(Pausa.)



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

948

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra ao Deputado Mussa

Demes para oferecer parecer às emendas de plenário, em substituição à Comissão

de Finanças e Tributação.

Deputado Mussa Demes, V.Exa. está convidado a oferecer parecer às três

emendas de plenário.

O SR. MUSSA DEMES (Bloco/PFL-PI. Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, como Relator da Comissão de Finanças e Tributação, vi

ser aprovado substitutivo de minha autoria, prevendo a correção da tabela em 35%.

Sei, todavia, que há entendimento entre os partidos da base aliada, inclusive de

partidos da Oposição, que pretendem reduzir esse percentual para algo em torno de

20 ou 17,5%. Nessa situação, indago de V.Exa. se existe ou não esse entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O que a Presidência pode informar,

neste instante, é que não conhece nenhum entendimento formal entre todos os

partidos. Existe entendimento, pelo que a Mesa está informada, entre alguns

partidos da Casa. V.Exa., então, deve oferecer parecer às três emendas. Não há

entendimento formal entre todos os partidos da Casa. Não há unanimidade,

Deputado Mussa Demes.

O SR. MUSSA DEMES – Então, Sr. Presidente, até que esse entendimento

se apresente, manifesto-me pela aprovação do texto aprovado na Comissão de

Finanças e Tributação, ou seja, pela manutenção da alíquota de 35%.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Então, V.Exa. está rejeitando as três

emendas apresentadas. É isso?

O SR. MUSSA DEMES – Estou, sim.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Neste instante, o parecer é pelas

emendas.

O SR. MUSSA DEMES – Pelas emendas apresentadas ao substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresentadas em plenário.

O SR. MUSSA DEMES – Elas prevêem a alíquota de quanto? Então, acolho

a Emenda nº 2, que propõe redução da alíquota para 17,5%.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - E rejeita as outras emendas?

O SR. MUSSA DEMES – Rejeito as outras. (Pausa.)

Sr. Presidente, peço-lhe um minuto para consultar a Liderança sobre a

matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou aguardar, porque o Deputado

Mussa Demes está consultando o Líder e o Deputado Benito Gama.
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O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

na votação anterior, votei de acordo com a orientação do partido, acompanhando o

Deputado Edison Andrino.
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 O SR. MUSSA DEMES (Bloco/PFL-PI. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nossa manifestação pela Comissão de Finanças e Tributação tem o

objetivo de viabilizar e aprovar a proposta, sem prejuízo de que no ano que vem

possamos até tentar outra correção para complementar o que está sendo feito

agora.

Em nome da Comissão de Finanças e Tributação, somos pela aprovação das

Emendas nºs 2 e 3, que prevêem a correção de 17,5%.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – E pela rejeição da Emenda nº 1?

(Pausa.)

O parecer é pela rejeição da Emenda nº 1 e pela aprovação das de nºs 2 e 3.
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O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o Deputado Mussa Demes foi o Relator da matéria na Comissão de

Finanças e Tributação. Pelo seu parecer, a correção se daria numa alíquota, se não

me engano, de 35%.

O Relator, que tinha fixado essa correção de 35%, é chamado a relatar

emendas apresentadas em plenário fixando alíquotas diferentes daquela que S.Exa.

submeteu à Comissão de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Não há nenhum inconveniente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – É o caso típico de alguém votar contra o próprio

projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Não, é o caso típico de alguém, em

razão de entendimento, manifestar-se a favor de avanço que não aquele exatamente

que previa lá atrás, algo absolutamente natural. Acho até positivo, se me permite o

Deputado Miro Teixeira. Deu-se aqui o entendimento do grupo a que V.Exa.

pertence, e a Câmara dos Deputados já aceitou.

Se V.Exa. me permitir, gostaria de conceder a palavra ao Deputado Ney

Lopes.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Este projeto foi aprovado na Comissão graças a

acordo do qual participei.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Miro Teixeira, essa etapa

está vencida.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, está sendo desprezado pelos

partidos políticos acordo do qual participaram na Comissão de Finanças e

Tributação.
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O  SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado Ney

Lopes para oferecer parecer às emendas de plenário, em substituição à Comissão

de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar gostaria de dizer

ao Deputado Miro Teixeira que o parecer é sobre a matéria submetida ao Plenário.

Nós o examinamos, em acordo, na Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação. Mas aqui o próprio partido do Deputado Miro Teixeira e o bloco de

Oposição começaram apresentando a Emenda nº 1. As Emendas nºs 2 e 3 é que

são da base do Governo. Portanto, se houve quebra de acordo, não foi de nossa

parte.

Por outro lado, a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, quando é

chamada a relatar em plenário, não toca no mérito, porque se trata de matéria da

Comissão de Finanças e Tributação. Nosso parecer é apenas com relação à

juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa, não envolvendo, portanto,

nenhuma incongruência na manifestação do parecer anterior, conforme prolatado

agora, porque não se trata de questão de mérito. A alíquota que acolhemos na

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação veio proposta no substitutivo do

Deputado Mussa Demes. Não o alteramos. O mérito era da Comissão de Finanças e

Tributação. Apreciamos a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Em razão disso, Sr. Presidente, já que a Emenda nº 1, no mérito, foi rejeitada

por inadequação financeira, resta-nos apreciar as Emendas nºs 2 e 3. Examinando
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as Emendas nºs 2 e 3, não há, em verdade, nenhum obstáculo constitucional ou

relativo a sua juridicidade ou técnica legislativa.

Portanto, opino favoravelmente ao projeto.
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O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, fui citado pelo Deputado Ney Lopes.

Não vejo embaraço algum, por parte de qualquer Parlamentar, em apresentar

emenda. Emendas foram apresentadas. Mas ninguém revogou aqui, quando se

colocou essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Miro Teixeira, a Presidência

solicita a V.Exa. que, quando quiser usar da palavra, o faça como tem feito

habitualmente. Solicite a palavra à Presidência, senão estaremos estabelecendo

aqui um debate paralelo. E, neste instante, V.Exa. sabe que não cabe esse debate

paralelo.

Agradeço a colaboração, Deputado Miro Teixeira. Peço que o faça

diretamente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Por telefone, ninguém vai saber, Sr. Presidente.

Tem que ser por aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Passa-se à votação da matéria.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

958

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

peço ao Relator um esclarecimento sobre a Emenda nº 2. Se o Relator determinar a

vigência, a partir de 1º de janeiro de 2002, todos os atos legais que vão ser regidos

pela lei do Imposto de Renda vão atingir o Imposto de Renda do ano 2001. O fato

gerador vai atingir os contribuintes do Imposto de Renda do ano de 2001. Isso está

bem claro com relação à legislação do Imposto de Renda. Então, V.Exa. deveria

dizer que é em relação ao exercício ano-base. Assim, garantiria a proteção do

contribuinte no ano 2001. A não ser que V.Exa. queira que a vigência seja para

atingir o Imposto de Renda de 2002, no ano 2003.

Veja bem nossa preocupação. Agora, da forma como está redigida a vigência

da lei e fazendo a ressalva à aplicação da lei do Imposto de Renda, que é de 2001,

vou pagar, então, em 2002.
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O SR. BENITO GAMA – Sr. Presidente, peço a palavra para fazer um

esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado Benito

Gama para esclarecer o ilustre Deputado Gerson Peres.

O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Sem revisão do orador.) – Esclareço ao

Deputado Gerson Peres que, em verdade, se o projeto e a emenda se referissem ao

ano 2001, teríamos efeitos financeiros para o Tesouro Nacional em 2001 e 2002, o

que duplicaria os cálculos de 3 bilhões ou 2 bilhões e 700 milhões que a Receita

Federal está informando ao Congresso Nacional.

O que estamos discutindo simplesmente é a correção da tabela do Imposto

de Renda, que está congelada há 6 anos. A partir de janeiro de 2002, a cada mês,

até dezembro, a tabela será corrigida e haverá redução do Imposto de Renda.

Na declaração de 2003, haverá realmente ajuste, mas os efeitos financeiros

da redução do Imposto de Renda serão a partir de janeiro de 2002, daqui a 20 dias.

Então, é quando se aplica a tabela. Se se referir ao ano de 2001, vai retroagir a

janeiro de 2001, e todo o efeito financeiro deste ano e mais o de 2002 vão dobrar o

efeito financeiro no Tesouro Nacional, que elevaria para 5 bilhões e 400 milhões de

reais.

Então, o acordo com o Governo, os partidos da base do Governo e alguns

partidos de Oposição, que só diverge no percentual entre 20% e 17,5%, dispõe que

a correção da tabela do Imposto de Renda — há 6 anos congelada — terá vigência

a partir de janeiro.
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Assim, o salário recebido em janeiro terá corrigida sua tabela e o contribuinte

pagará menos Imposto de Renda, o equivalente a 17,5%.

Deputado Gerson Peres, quero dar esse esclarecimento a V.Exa., aos demais

pares e até a alguns Deputados do meu partido para ficar claro que o efeito

financeiro é a partir de 2002. Este ano é um exercício que está findando, as contas

nacionais e o Orçamento já foram executados e não há por que retroagir para fazer

despesa do exercício de 2001, o que só geraria aumento do déficit. Aí, sim, haveria

complicador financeiro para o País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Creio que a matéria está esclarecida.
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O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) –

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em razão do que disse o Deputado Benito

Gama, gostaria de fazer duas observações. Em primeiro lugar, não se trata de

retroagir, porque na técnica tributária o fato gerador é no ano-base de 2001, mas a

exigibilidade do tributo é em 2002. Então, ninguém está retroagindo nada.

 Desde o começo desta discussão, sabe-se que, se compro produto

submetido ao ICMS, tenho de pagá-lo instantaneamente, porque há fato gerador e

há exigibilidade. O Imposto de Renda, não; ele é sui generis . Tenho o fato gerador

dos meus rendimentos deste ano para ser exigível no próximo ano.

Da forma como V.Exa. redigiu a Emenda nº 2, fica claro, e a opinião pública

pode acusar-nos de aprovar o conto de vigário: só vai ter efeito no ajuste de 2003, o

que não é propósito nem do Governo. O Governo pode até ter outros indicativos,

mas com relação à alíquota ou à forma de atualizar.

Desde o início, sabe-se que a atualização das tabelas e das deduções é para

que tenham vigência. Tanto que se queria votar logo agora, este ano, para evitar

teses divergentes à aplicação do princípio da anterioridade fiscal.

O ponto número dois é quanto ao parágrafo único da Emenda nº 2, que

estabelece 17,5% e dispõe sobre outros atos legais relativos à legislação do Imposto

de Renda. Voltou a correção monetária, Sr. Presidente. Pessoa jurídica, amanhã, vai

querer a aplicação ou a atualização do seu patrimônio líqüido; vai poder fazer,

porque é um ato legal relativo à legislação do Imposto de Renda.
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Fazer legislação fiscal com expressão genérica como essa é deixar o Estado

brasileiro à mercê dos ventos das reivindicações que possam surgir. É uma

expressão, data venia, absolutamente genérica e que põe em risco as contas

públicas porque diz “atos legais relativos à avaliação do Imposto de Renda”. Só

estamos tratando aqui de pessoa física, mas, por essa expressão, pode haver a

interpretação de que seja pessoa jurídica.

Era o esclarecimento que queria dar.
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O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a palavra para um

esclarecimento ao Deputado Ney Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Deputado Ney Lopes, V.Exa. está argumentando como se se tratasse de aumento

ou criação de novo tributo, inclusive trazendo à baila o princípio da anualidade.

Nessa questão, não há aumento de tributo, nem criação de novos impostos,

nem aumento de alíquota. O que estamos fazendo é apenas a correção de tabela,

que independe do princípio da anualidade.

A anualidade é somente para quando se cria ou se aumenta tributos. Trata-se

de ato administrativo de correção da tabela, que pode ser feito em dezembro, janeiro

ou fevereiro, e o efeito é imediato. Só se pode usar o princípio da anualidade — e

ele existe — para proteger o cidadão contra o Estado e não o Estado contra o

cidadão.

Então, nesse caso específico, o princípio da anualidade, data venia —

V.Exa., que é um grande e brilhante advogado, como tem demonstrado, aqui e na

Comissão de Constituição e Justiça, ao longo da sua vida pública —, não é incluído.

Essa é uma questão de correção na tabela do Imposto de Renda pura e simples,

dos seus valores financeiros em reais. A correção em real refere-se absolutamente à

pessoa física, porque a jurídica já paga tributo, um percentual sobre os valores

correntes do seu faturamento. Portanto, não há nenhum risco relativo à questão

judicial.
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E com relação ao parágrafo a que V.Exa. se refere, a atos legais relativos à

elevação do Imposto de Renda, poderia, para ser mais claro e explícito, colocar “da

pessoa física”. Mas, como a Lei nº 9.250 dispõe sobre pessoa física e os valores são

expressos em reais, não vejo por que fazê-lo. Mas se se incluir também um aditivo

aí, nada se altera. Agora, da forma como está aqui, seguiu-se o princípio da

correção da tabela.

Volto a afirmar a V.Exa. que a correção da tabela é feita a partir de janeiro,

como está aqui, com seus efeitos a partir desse mês, levando ao Tesouro, segundo

a Receita Federal, o resultado de 2 bilhões e 700 milhões. Se se referir ao ano de

2001, vai retroagir na declaração de ajuste, para realmente se ter efeito financeiro

em 2001 e 2002. E não é esse o princípio que estamos discutindo e nem o que foi

acordado entre o Governo e a base aliada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência agradece ao Deputado

Benito Gama e ouvirá, por último, o Relator da matéria. Creio que os

esclarecimentos já estão prestados e temos que ficar com a última instância. O

último a falar é o Relator da matéria.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

enfatizo que em nenhum momento quis abordar a tese da anualidade, até porque é

controversa e, em relação a ela, sou até favorável ao Deputado Benito Gama. Acho

que ela aqui não se aplica.

Quis inicialmente mencionar a acusação feita à Emenda nº 3 — que, a meu

ver, está mais completa — de ser retroativa. Não é retroativa. Em relação ao

Imposto de Renda, a reatroatividade não se aplica. Apenas diante da Emenda nº 2,
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que dispõe sobre o efeito a partir de 1º de janeiro de 2002, significando que o

contribuinte só fará seu ajuste em 2003. Isso é claro. Para que dizer que os efeitos

são a partir de 1º de janeiro? A lei complementar que regula a técnica legislativa

estabelece que não é preciso dizer que a lei entra em vigor na data de sua

publicação. Só é necessário fazer uma ressalva para se aplicar na frente. E aqui há

a ressalva, em prejuízo do contribuinte, nesse caso.

E o outro é uma expressão genérica que acho altamente perigosa e que

conflita com o sistema jurídico.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Informo ao Plenário que ainda há sobre

a mesa dois requerimentos de preferência. Consulto os Parlamentares inscritos para

encaminhar a votação se abrem mão da palavra.

Deputado Pedro Eugênio, V.Exa. mantém a inscrição? (Pausa.) Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

gostaria apenas de fazer um esclarecimento. Ouvi o Deputado Ney Lopes dizer que

não havia sido rompido o acordo. Por isso, acho importante ler os termos

substantivos do documento firmado acerca da correção da tabela do Imposto de

Renda, assinado pelos Líderes partidários em 27 de novembro de 2001.

Um parágrafo resume o acordo:

Visando viabilizar a aprovação rápida da matéria

ainda este ano, os partidos signatários deste documento

acordaram apoiar a aprovação de emenda de plenário ao

Projeto de Lei nº 4.177, na forma de substitutivo que

corrige a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física

atualmente em vigor em 20%, o que representa a

correção que consideram razoável, pois corresponde a

pouco mais da inflação do período de 1996 a 1998,

segundo o IGPDI, e cerca de 2,8% a mais para o mesmo

período, segundo o IPCA. Tal iniciativa propiciará que, no

próximo ano, possa o Congresso Nacional corrigir a
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tabela no percentual que complemente o que faltará para

a correção plena da tabela de 1998 a 2001.

Assinam os Líderes partidários, e eu os nomeio: Inocêncio Oliveira, pelo PFL;

o Vice-Líder do PL; Benito Gama, pelo PMDB; Geddel Vieira Lima, pelo PMDB;

Fernando Coruja, pelo PDT; Walter Pinheiro, pelo PT; Sérgio Miranda e Inácio

Arruda, pelo PCdoB; Eduardo Campos, pelo PSB; e outros Parlamentares. O

documento foi assinado por Líderes ou Vice-Líderes autorizados, uma vez que

alguns dos Líderes não se encontravam nesta Casa naquele dia 27.

Sr. Presidente, houve um acordo político, que não se deu no âmbito desta ou

daquela Comissão, mas sim no seio desta Casa. Surpreende, portanto, que partidos

signatários do texto acordado tenham feito entendimento em separado em torno dos

17,5%.

Encaminhamos pela preferência da nossa emenda substitutiva, que

estabelece a correção de 20%, coerente com o acordo firmado. É esse o índice que

consideramos adequado para as necessidades da população brasileira, em

particular dos contribuintes. Acordo assinado, preto no branco, divulgado pelas

câmaras da televisão e pela imprensa falada e escrita, é algo que se cumpre. Não

sobreveio, em espaço de tempo tão exíguo, fato de monta que possa justificar a

mudança de comportamento.

É esta a posição do Partido dos Trabalhadores. Recomendamos a aprovação

do substitutivo que garante a correção da tabela do Imposto de Renda em 20%.
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O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado

Geddel Vieira Lima para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB-BA. Como Líder. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, urge deixar clara a posição do PMDB a respeito deste

assunto.

Da mesma forma que agimos no passado recente, quando votamos a

flexibilização da CLT, desde a primeira hora em que surgiu a necessidade de

correção da tabela do Imposto de Renda, a bancada do PMDB se manifestou

inquestionavelmente a favor do ajuste.

Sempre discordamos daquele que dizia que a correção significaria perda de

receita, até porque, na nossa avaliação, essa receita é fictícia, posto que oriunda de

artifícios, ao arrepio da lei.

Tudo o que foi pedido ao PMDB enquanto partido político e a esta Casa

enquanto instituição no sentido de fazer com que a arrecadação pudesse

efetivamente ser incrementada, mediante o combate à sonegação e à elisão fiscal,

foi dado à equipe econômica do Governo.

A partir do consenso havido na bancada do PMDB e, tenho absoluta

convicção, na bancada do PFL e de outros partidos nesta Casa de que, como

princípio tributariamente justo e eticamente exigível, deveria ser corrigida a tabela do

Imposto de Renda, para que o Estado não permanecesse auferindo uma

arrecadação fictícia, desde então começamos a definir os parâmetros desse ajuste.
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A proposta inicial era de 35%. Chegamos a defender, e defendemos, os 20%.

Não há que se desmentir o documento lido, mas vamos desnudar de uma vez por

todas esse tipo de argumento. Não estamos numa escola de engenharia, cuidando

de assuntos eminentemente cartesianos. Não se trata aqui de fazer de um jeito tal,

senão a Casa cai ou a estrada não fica bem construída.

Esta é uma Casa política, a Casa do entendimento, a Casa da permanente

troca de idéias, de avanços e recuos, como exige a dinâmica política e a própria

dinâmica social.

Volto a dizer que não participo de acordos estruturais com a Oposição. Eu

integro a base de sustentação do Governo. Faço parte de um partido que dá

sustentação ao Governo, sem que isso me impeça de criticar, de sugerir, de

discordar. E, a exemplo do que aconteceu na votação da CLT, este é outro caso em

que, filosoficamente, nós discordamos.

Em reunião havida hoje pela manhã, percebemos que o índice de 17,5%

poderia unir a base de sustentação do Governo em torno desse pleito, que não é de

um partido específico, mas da classe média brasileira, do assalariado, do

contribuinte pessoa física que não pode continuar sujeito a uma tabela congelada.

Isso é tributariamente injusto, eticamente incorreto e, como sugere o Deputado

Freire Júnior, socialmente perverso.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já que o índice de 17,5% agrega

a base de sustentação do Governo e põe o PSDB ao lado dos que apóiam a idéia da

correção da tabela do Imposto de Renda, por que fazer disso uma bandeira política?

Por que fazer uma queda de braço? Não é essa a intenção do meu partido.
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Queremos beneficiar a classe média que nos ouve, o assalariado que nos escuta, a

pessoa física que não pode, sob pena de esta Casa deixar de cumprir os seus

deveres, continuar pagando o Imposto de Renda com base numa tabela

desatualizada.

Apelo para as Lideranças do PT e da Oposição a fim de que não interpretem

nossa decisão como a quebra de um entendimento; muito ao contrário, ela significa

o fortalecimento desta instituição, que não é a Casa da engenharia e sim a Casa da

discussão política. Marchemos juntos em direção aos 17,5%, que não são a

sugestão do Deputado Benito Gama ou do PMDB, mas sim dos Deputados Ney

Lopes, Inocêncio Oliveira e outros tantos Deputados que querem atender aos pleitos

do assalariado, da pessoa física que paga o Imposto de Renda.

Com a convicção de que é correta a tese defendida pelo Deputado Benito

Gama de que a tabela que aprovamos agora passe a vigorar já em janeiro do

próximo ano, apelo para o Deputado Ney Lopes no sentido de que tome como sua a

tese do Deputado Benito Gama, que, aliás, a partir de agora passa a ser o

entendimento do PFL.

O que interessa é que saia vitorioso não um partido individualmente, mas o

assalariado, que espera nossa decisão.

O PMBD encaminha o voto favorável à correção de 17,5%. (Palmas.)
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O SR. NEY LOPES – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por delegação do Líder Inocêncio Oliveira,

quero, inicialmente, dizer que em nenhum momento houve de qualquer partido

discordância com relação ao acordo. Houve, sim, unanimidade, até porque esse não

é um reclame de “a”, “b”, ou “c”, mas da sociedade brasileira. Uma vez que os

Líderes estabeleceram esse percentual, PMDB, PFL e PSDB não se opõem. Que

isso fique bem claro.

Segundo ponto: a controvérsia que levantei está caminhando para uma

solução. A expressão é: “17,5% e todos os demais valores de atos legais relativos à

legislação do Imposto de Renda”. Isso traz a correção monetária de volta ao Brasil.

Ela é injurídica, porque se choca com a lei que desindexou a economia.

Uma vez que a Emenda nº 3, de autoria do eminente Deputado Inocêncio

Oliveira, é absolutamente igual à Emenda nº 2, no que se refere ao acordo do

reajuste, da atualização, o Deputado Inocêncio Oliveira retira a Emenda nº 3, desde

que o PMDB concorde em retirar a expressão “e dos outros atos legais relativos à

legislação do Imposto de Renda”. Esta é a proposta.
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O SR. BENITO GAMA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, discordo do Deputado Ney Lopes quanto ao

retorno da correção monetária, mas esse é um assunto que discutiremos em outro

foro.

Com relação à retirada da expressão, o PMDB concorda. Realmente, há

redundância. O texto ficaria mais forte, mas sem a expressão o corpo do projeto não

sofrerá nenhum efeito que prejudique sua aplicação. O PMDB concorda com a

retirada, em nome do Líder do partido, Deputado Geddel Vieira Lima, que me

delegou a função. Evidentemente poderemos votar a emenda com a supressão do

final a que S.Exa. se referiu.
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O SR. PRESIDENTE ( Aécio Neves) – Peço ao Relator Ney Lopes que

esclareça um ponto: que expressão será retirada?

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, em razão da concordância do Deputado Benito Gama, do

PMDB, que não nos surpreende, pelo espírito público que sempre orientou a ação

desse partido na Casa, reformulo parecer anteriormente prolatado, para efeito de

apresentar subemenda substitutiva em conjunto.

A redação do parágrafo único do art. 1º da Emenda nº 2 ficaria: “Ficam

também reajustados em 17,5% todos os demais valores expressos em reais,

constantes da Lei nº 9.250 de 1995”. A outra expressão seria excluída.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como trata-se de supressão, basta que

o autor da emenda, Deputado Benito Gama, concorde com a supressão de parte da

proposta. Se há concordância de S.Exa. será submetido à deliberação o texto sem a

expressão “e dos outros atos legais relativos à legislação do Imposto de Renda”.

O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

para que possamos votar o projeto, concordo com a retirada dessa expressão.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Para encaminhar a matéria, concedo a

palavra ao Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, é preciso dialogar. Algumas

questões são apresentadas como se fossem verdades absolutas.

O Deputado Alberto Goldman falou da preocupação com a coerência

orçamentária, com o fato de a Receita deixar de arrecadar e com a despesa que

deve ser suprimida.

Essa preocupação não se verifica em relação, por exemplo, à taxa de juros

deste País. Quando o Governo sobe ou abaixa em 1% a taxa, para não ficar apenas

no exemplo mais negativo, provoca variação de aproximadamente 5 bilhões de reais

nas despesas financeiras do Orçamento Federal. No entanto, acredita-se na

variação econômica do Banco Central e se altera a taxa de juros.

Quando o Governo concedeu a isenção para distribuição de lucros e

dividendos, que provoca redução de arrecadação de 5 bilhões de reais por ano, não

houve qualquer reclamação por parte desses Deputados tão zelosos com a questão

orçamentária. Quando o Governo reduziu a alíquota e a progressividade de Imposto

de Renda das pessoas jurídicas, provocando perda anual de 2 bilhões de reais, não

houve preocupação desses Deputados. Quando o Governo isentou a remessa de

lucro para o exterior, com perda anual de 1,5 bilhão de reais, não houve qualquer

tipo de reclamação desses Deputados.
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Poderíamos citar ainda benefício que só é dado no Brasil: a dedução da base

tributária da distribuição de juros sobre capital próprio, que beneficia grandes

empresas, grandes bancos e provoca perda anual de 3,2 bilhões de reais.

Quando cito este ponto, vejo a satisfação do Deputado Mussa Demes, um

dos que se revolta com a postura da Receita Federal.

Não estamos tratando, como muito bem disse o Deputado Fernando Coruja,

de uma questão apenas econômica ou tributária, estamos discutindo questão

constitucional. O art. 145 da Constituição Federal, no seu § 1º, prevê o princípio da

capacidade contributiva.

A lei relacionada com o Imposto de Renda da Pessoa Física, vigente até hoje,

foi aprovada por esta Casa numa determinada conjuntura econômica — não

estamos falando em reindexação, mas na busca do equilíbrio tributário previsto no

texto constitucional. Trata-se disso, e é por esse motivo que a sociedade se

mobiliza.

Por essa razão, apesar da resistência do Governo Fernando Henrique

Cardoso e dos partidos da base governista, com raras e honrosas exceções a

alguns Parlamentares, não se conseguiu que o projeto entrasse na pauta desta

noite. O acordo foi rompido, sim. Embora política não seja uma ciência exata, acordo

assinado deve ser honrado. Se não for para ser totalmente honrado, deve haver,

pelo menos, proposta de renegociação daquele acordo para todos os que o

subscreveram.
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A propósito, não nos procuraram para rediscutir o acordo de 20%. Procurei os

Deputados da base governista que assinaram conosco, e eles reconheceram que

houve grave erro na condução deste processo. 

Para ser correta, esta Casa deveria, na noite de hoje, aplicar a correção de

35%, pois 20% ou 17,5% é, na verdade, mero remendo. Se assim acontecer,

continuaremos permitindo o descumprimento da Constituição Federal;

continuaremos permitindo que o Governo use do ardil de aumentar a arrecadação.

Ao longo desses seis anos de congelamento, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, 6 milhões de contribuintes passaram a ser tributados — eram isentos

—, receberam apenas a reposição salarial da inflação e, no entanto, passaram a

sofrer a tributação. Com esta proposta, de 20% ou de 17,5%, parcela desses

contribuintes terá restituída a condição de isento. A outra parcela, de maneira ilegal

e inconstitucional, vai continuar a ser tributada indevidamente.

É preciso reconhecer que os Deputados dos partidos de oposição realizaram

trabalho incansável no ano passado e neste ano, especialmente no segundo

semestre. A vitória é da persistência, que forçou os partidos da base governista a

trazerem o assunto à pauta. Mas com a solução que pode ser aprovada, dos 17,5%,

ou mesmo com os 20% do acordo, estaremos fazendo apenas um remendo

tributário, mais uma vez tentando corrigir injustiça.

 O correto seria aprovar os 35%. Essa é a luta da Oposição. Sabendo que

conseguimos construir o acordo em torno dos 20%, vamos manter a disposição de

votar este percentual como acordo assinado e como aquilo que deveria ser no
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mínimo a base da correção para aliviar a classe média assalariada dos contribuintes

deste País.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Após o pronunciamento do Líder

Arnaldo Madeira, será submetido ao Plenário requerimento assinado pelo PT e, em

seguida, novo requerimento assinado pelo PFL e PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Arnaldo Madeira para uma Comunicação de Liderança pelo Governo.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou falando na condição de

Deputado e de cidadão, e não propriamente de Líder do Governo. O Líder do

Governo nesta Casa é o coordenador do trabalho realizado pelos Líderes dos

partidos que dão sustentação ao Governo. Nesta oportunidade, registro, mais uma

vez, minha admiração pelo trabalho dos Srs. Líderes, em especial os dos partidos da

base do Governo.

Sr. Presidente, não poderia, quanto a essa importante questão, que tem

profundo significado conceitual, deixar de manifestar minha opinião. A primeira

observação que faço é de ordem institucional. A Câmara dos Deputados debruçou-

se sobre essa matéria com muito afinco. Na Comissão de Finanças e Tributação e

na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, os Srs. Deputados realizaram

um debate muito significativo a respeito da matéria. Não obstante, verifica-se neste

momento uma questão institucional: a matéria originou-se no Senado, e a Câmara

está funcionando como Casa revisora. Portanto, o Senado poderá acolher ou não

aquilo que estamos votando, porque, numa aberração de nossa organização

institucional, há matérias de iniciativa do Senado em que a Câmara funciona como

Casa revisora. A Câmara representa o povo, e o Senado, os Estados. Não obstante

isso, quem dará a palavra final será a instituição que representa os Estados.
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Como disse, isso é da nossa organização institucional. Vamos operar dessa

forma, mas não posso deixar de fazer o registro do que considero uma aberração na

nossa organização constitucional.

Sr. Presidente, alguns Deputados teceram críticas pelo viés econômico. Os

saudosistas da correção monetária esquecem-se do que ela significou como

mecanismo realimentador da inflação, levando a que tivéssemos o maior período de

inflação contínua. Evidentemente, isso está entranhado na cabeça de alguns

Parlamentares, que acabam analisando essa matéria em termos de correção

monetária.

Sr. Presidente, uma das conquistas do Plano Real, que permitiu a

estabilidade da moeda e o crescimento que tivemos até agora, foi a eliminação da

correção monetária. Se alguns Deputados fizeram a análise do projeto pelo viés

econômico, como não utilizar o mesmo critério, o viés econômico, também para

fazer a avaliação do Imposto de Renda? É evidente que ele tem um significado

social e também econômico. Não podemos esquecer as conquistas sociais que o

País obteve nestes últimos anos. Os programas Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação e

outras formas de ação na área social foram possíveis porque tivemos aumento de

arrecadação, porque conseguimos fazer a transferência de recursos dos setores

mais ricos da sociedade para os mais pobres. E não há tributo mais significativo em

termos de distribuição de renda do que o Imposto de Renda. Ele pode ter alíquotas

progressivas exatamente com a finalidade de transferir recursos de um segmento da

sociedade para outro. 
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Pergunto: é dessa forma que estamos examinando esse assunto? É com

essa preocupação que estamos examinando a tabela do Imposto de Renda?

Estamos procurando criar a justiça social, ou seja, cobrando mais de quem recebe

mais e menos de quem ganha menos? Estamos permitindo redução maior na tabela

do Imposto de Renda para aqueles que ganham menos, e redução menor para

aqueles que ganham mais? Minha convicção é de que não. A correção linear, ao

fim, beneficia quem ganha mais. Portanto, ela não faz justiça social.

Outra questão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é a implicação disso

no Orçamento. Estamos discutindo essa matéria simultaneamente à discussão do

Orçamento do ano que vem. Estivemos buscando na Comissão Mista de Orçamento

receitas e despesas para fazer um Orçamento equilibrado e simultaneamente

obtermos superávit primário, como determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O

Imposto de Renda e o conjunto de ações na área econômica é que permitiram

chegarmos onde estamos hoje. Portanto, isso não está desligado da política

econômica. Nosso vizinho do sul está tendo que baixar salário de funcionário e

pagar salário com título público. A Argentina está tendo a sua avaliação rebaixada

pelos analistas econômicos internacionais. O Brasil, pela primeira vez, conseguiu

separar-se da Argentina em termos de avaliação econômica, mostrando claramente

que o caminho que estamos trilhando, o da responsabilidade fiscal, propiciou, ao

contrário do que muitos diziam, ganhos na área social. Portanto, isso faz parte de

um conjunto de políticas econômicas que eu, pessoalmente, estou preocupado,

como cidadão e como Deputado, em preservar, em dar continuidade.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

982

Sr. Presidente, estamos às vésperas de alcançar taxas de crescimento

econômico sustentado mais altas e duradouras. As decisões que o Congresso toma

repercutem, queiramos ou não, na avaliação que os analistas econômicos fazem do

nosso País. É com essa preocupação que me manifesto aqui.

Acho que não estamos criando a forma mais justa de usar o Imposto de

Renda da pessoa física, e ainda estamos criando problema orçamentários para

Estados e Municípios, na medida em que haverá redução de suas receitas.

Eram as preocupações que queria deixar registradas desta tribuna,

manifestando, como fiz inicialmente, meu respeito à decisão desta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Inocêncio Oliveira, para uma Comunicação de Liderança pelo Bloco Parlamentar

PFL/PST.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Como Líder. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, considero esta uma vitória não de um

partido político, mas da Casa, que teve sensibilidade para entender que não se

tratava de dar privilégio a classe alguma. Estamos fazendo a simples correção do

Imposto de Renda, que desde 1996 não vinha sendo corrigido sequer pelo índice

utilizado pelo próprio Governo.

Esse projeto veio do Senado Federal. O Senador Paulo Hartung, ontem à

noite, procurou-me para me dar um abraço. Disse-me S.Exa. que eu havia salvado

seu projeto. Não o fiz. Quem salvou seu projeto foi esta Casa.

Na Comissão de Finanças e Tributação, o Deputado Mussa Demes, que

relatou o projeto, elevou o reajuste de 28%, inicialmente proposto, para 35%,

incluindo a correção deste ano; chegou a perguntar-me, por telefone, se eu achava

que isso seria o correto, e eu respondi que sim. O Deputado Mussa Demes é uma

dessas pessoas corretas e sérias que usam seu mandato para fazer boas coisas

para este País.

Em segundo lugar, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o

Deputado Ney Lopes, um grande jurista, pessoa interessada na matéria, tentou

viabilizar o entendimento de todas as maneiras. Sem radicalismo algum, sem

estimular o confronto, o enfrentamento com o Governo, buscou o entendimento;

depois, desistindo, procurou nossa Liderança e disse: "Não tenho condições de
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viabilizar o entendimento; portanto, optarei pelo projeto do Deputado Mussa Demes,

ou seja, pelos 35%".

O Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação não

encontrou outro parâmetro; por isso, seguiu o da correção de todo o período, de

1996 a 2001.

Em seguida, Sr. Presidente, o Deputado Geddel Vieira Lima e eu encontramo-

nos e resolvemos que deveríamos sustentar o índice proposto. O Deputado Ney

Lopes, conforme ele mesmo nos disse, esperava que até a votação da matéria

chegássemos a um entendimento. Num desses encontros, o Deputado Geddel

Vieira Lima, Líder do PMDB, procurou-nos e perguntou o que faríamos com o

Imposto de Renda. Disse-lhe que deveríamos dar alguma contribuição por

intermédio do Deputado Benito Gama, que buscou comigo os primeiros

entendimentos. Conversamos muito sobre isso. No período compreendido entre

1996 e 1998, o IGP, índice utilizado pelo Governo, era de 19,56%; resolvemos então

apresentar a proposta de 20%, um número que não é aleatório, mas referente a um

período. Não pegamos esse valor do espaço. Não queríamos um valor que não

fosse o correto. E fizemos somente essa correção, sabendo que o Orçamento é

estreito e curto, como um cobertor que, se nos cobre a cabeça, descobre os pés, e

vice-versa. Fomos realistas, e fizemos o que era possível. E então assinamos. E a

Oposição procurou-nos para dizer que queria participar desse entendimento em

torno dos 20%, porque era um índice realista, era o que se poderia dar. Assim,

fizemos um acordo com a Oposição.
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Mas, em reunião no Palácio do Planalto, o Líder do PSDB — quero fazer

justiça ao Deputado Jutahy Júnior — disse que estava ficando isolado nessas

negociações e que o Líder do PFL e o do PMDB estavam construindo

entendimentos de que ele não tinha condições de participar. O Presidente

perguntou-nos então se poderíamos construir um acordo ao qual o PSDB pudesse

agregar-se, desde que o PPB e o PTB pudessem acompanhá-lo. Respondemos que

não seríamos obstáculo, pois, antes de tudo, somos Parlamentares da base, mas o

índice teria que ficar em torno dos 20%.

Posteriormente, o Deputado Sampaio Dória procurou-me no plenário e disse-

me o seguinte: "Converse com o Deputado Benito Gama e com o PMDB. Se

aceitarem os 17,5% agora, fecharemos o acordo". Nesse momento, procurei o

Deputado Geddel Vieira Lima, que me disse que poderíamos fechar o acordo,

porque era o correto, o justo.

Sr. Presidente, não se trata de dar nada a ninguém, mas de fazer justiça

tributária. Também não aceito a alegação de que se está dando mais a quem ganha

mais. Não! Estamos fazendo uma correção linear, que é mais simples. A sociedade

precisa entender o que está sendo feito. Além do mais, a faixa é muito estreita.

Quem ganha até 900 reais é isento; de 901 reais a 1.800, pagará 15%; a partir de

1.800, pagará 27,5%.

Sr. Presidente, justiça tributária faz-se dessa maneira. Quiseram criar novas

alíquotas e nós não permitimos, porque sentimos que seria impossível votar essa

matéria no Senado Federal, dado o princípio da anualidade. No caso, não se aplica

ao projeto o princípio da anualidade porque se trata de uma simples correção; não
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se criam novas alíquotas, não se criam novos penduricalhos, nada. É a medida mais

transparente, e exclusiva. A sociedade vai entender.

Sr. Presidente, o PFL sente-se muito gratificado por ter viabilizado essa

questão, juntamente com os demais Líderes nesta Casa. Nesta hora, não queremos

a coroa, mas não podemos ficar excluídos de um processo em que tivemos

participação decisiva. Esta vitória é de todos, mas o PFL teve sua participação.

A classe média, a mais sacrificada do País, que há seis anos não via qualquer

correção na tabela de Imposto de Renda, tinha de ser beneficiada. Afinal, trata-se de

fazer justiça a uma classe que hoje está extremamente prejudicada.

Aqueles que me ouvem neste instante sabem que eu prezo a minha

responsabilidade. O PFL é o partido da responsabilidade e da governabilidade.

Tenho dito que, mesmo se fizesse oposição ao Presidente Fernando Henrique

Cardoso, o PFL votaria da mesma forma como está votando hoje, porque temos

sentimento de Nação, de povo, e sabemos que a governabilidade não é

responsabilidade apenas do Executivo, mas também do Legislativo, do Judiciário, do

Ministério Público, dos serviços e, sobretudo, da sociedade brasileira. E nós somos

os representantes desta sociedade.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL, juntamente com os demais partidos,

congratula-se com a Casa e reitera o apelo do Deputado Geddel Vieira Lima aos

partidos de oposição. Se não foi possível aprovar os 35%, o PFL votará pelos

17,5%, ressalvando que o Governo ficará devendo os outros 17,5% à sociedade

brasileira, especialmente à classe média brasileira, na correção da tabela do

Imposto de Renda. Não podemos viabilizá-los neste ano, infelizmente, porque a lei
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mais importante para este País, a Lei de Responsabilidade Fiscal, prega que para

cada despesa haja uma fonte de recursos para cobri-la.

Assim sendo, o PFL, de forma responsável, Sr. Presidente, mas com o

sentimento de justiça tributária, recomenda o voto "sim" aos 17,5%, e pede a todos

que apóiem essa proposta, como medida de grande justiça fiscal e tributária neste

País.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Gostaria de prestar um esclarecimento.

No momento seguinte da sessão, será submetido ao Plenário, em primeiro lugar, o

requerimento de preferência para a Emenda Substitutiva Global nº 1. Esse

requerimento é assinado pelo Deputado Walter Pinheiro. Se aprovado, obviamente

essa proposta terá preferência. Se rejeitado, há sobre a mesa ainda um outro

requerimento, assinado pelos Líderes do PMDB e do PFL, Wagner Rossi e

Inocêncio Oliveira, pedindo preferência para a votação da Emenda nº 2.

Portanto, aprovado o primeiro requerimento, vota-se a Emenda nº 1; rejeitado,

passa-se à votação do segundo requerimento, de preferência para a Emenda nº 2.

Então, sim, ouviremos a orientação dos Srs. Líderes.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indago ao Deputado Walter Pinheiro se

falará neste momento ou no momento da votação.

O SR. WALTER PINHEIRO - Falarei agora.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra para uma

Comunicação de Liderança pelo PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faz-se necessário ressaltar ao Plenário que

essa matéria, neste exato momento, representa a vitória daqueles que durante todo

o tempo apostaram na possibilidade efetiva de não deixar prevalecer essa história

de o Governo "ficar devendo", e traz a este Plenário a responsabilidade de eliminar a

dívida que foi colocada sobre os ombros da classe trabalhadora do País.

Este Parlamento teve a oportunidade de fazer uma correção plena, de

trabalhar com toda a inflação do período, que aponta claramente o percentual de

35%, de 1996 até 2000. Dizer que se vai aprovar essa emenda e que mesmo assim

se continuará cobrando, porque, Deputado Jorge Bittar, o Governo ficará devendo

17,5%, não tem cabimento. Essa justificativa não cabe, porque na realidade,

Deputado Carlito Merss, a dívida ficará com este Parlamento, que teve a

oportunidade de corrigir de uma vez por todas a distorção, a anomalia, e de

introduzir pelo voto a verdadeira justiça para com os assalariados deste País.

Deputado Benito Gama, a emenda propondo os 20%, que apresentamos

conjuntamente com o PMDB, e posteriormente foi assinada pelo PFL, não foi

construída aleatoriamente, com valor arranjado, um número qualquer, para superar

e atender a uma demanda, nem significa que estávamos recuando do percentual
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inicial. Essa proposta foi calcada na leitura do período de 1996 a 1998, tendo como

paradigma muito claro dados da própria Fundação Getúlio Vargas, que em todos os

momentos são utilizados como parâmetro de reajustes, de alinhamentos e até de

orientação por parte da própria equipe governamental. Esse índice corresponde

exatamente ao IGP de 1996 a 1998. Portanto, foi a distorção produzida ao longo

desses anos que permitiu, no ano de 2001, que o Governo tivesse um acréscimo, na

sua arrecadação, de 2 bilhões de reais, traduzido esse acréscimo pelo argumento

levantado pelo Deputado Ricardo Berzoini.

E não foi um acréscimo oriundo de novos postos de trabalho ou do ingresso

no mercado de novos trabalhadores que passaram a perceber salário. Esse

acréscimo veio notadamente de reajustes salariais, ainda que tímidos, que algumas

categorias de trabalhadores obtiveram ao longo destes anos, depois de muita luta.

Lamentavelmente, o ganho que esses trabalhadores obtiveram foi consumido pela

aplicação de uma alíquota superior, ou seja, 27,5%. Vários trabalhadores do País,

tendo obtido aumento de salário de 1.600 reais para 1.801 reais, passaram a ser

taxados em 27,5% pelo Imposto de Renda. É essa conta, essa diferença, esse

débito que o Parlamento poderia zerar hoje, sem transferência, Deputado Dr. Hélio,

sem que o Governo fizesse um acerto — quem sabe? — para o futuro, como as

propostas apresentadas pelo Sr. Everardo Maciel de devolver alguma coisa em

2003.

Essa é a lógica da conduta permanente desse cidadão, ao atacar o bolso dos

trabalhadores. Há até quem o chame de pescador de aquário, porque meter a mão

no salário, no bolso dos trabalhadores, é muito mais fácil, é como meter a mão no
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aquário e tirar o peixe, mas ele não tem coragem de enfrentar os tubarões que

sonegam, que agem fora da estrutura e contam com verdadeiros paraísos fiscais.

Essa é a lógica adotada, mas este Parlamento poderia superá-la com esse projeto.

A vitória é daqueles que persistiram, até porque, no início desta semana, o

Governo ainda batia o pé, dizendo que não havia possibilidade de reajuste da tabela

de Imposto de Renda. O Líder do Governo chegou a veicular hoje que há

possibilidade de veto ao projeto. A Câmara dos Deputados pode responder: "Se

houver veto, esta Casa derruba". Mas quais são as circunstâncias, qual o parâmetro

que nos garante que essa postura se estabelecerá e se manterá, para rejeitarmos o

veto do Presidente da República?

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, o momento para fazer o ajuste é este. É

necessário que as Lideranças do Governo nesta Casa, no dia de hoje, assumam

mais do que o compromisso com a votação. E mais do que o compromisso com a

votação é o compromisso das Lideranças do Governo nesta Casa em relação à

postura do Palácio do Planalto. De nada adianta esta Casa votar e remeter a matéria

ao Senado dizendo, como alguns Parlamentares o fizeram, que não foi possível

mudar alíquotas ou faixas porque não houve tempo suficiente. Há tempo, sim. No

Senado, todas as informações são de que os Senadores estão esperando o projeto

de lei e estão até dispostos a votá-lo ainda na sexta-feira desta semana, para dar-

lhe a brevidade necessária e, portanto, condições suficientes para que vá à sanção

presidencial.

Nós da Oposição temos clara consciência acerca da emenda que propõe o

ajuste dos 20%, mas também acerca da vitória consagrada hoje, que é o fato de
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essa matéria ser apreciada pelo Congresso Nacional. Essa é a maior vitória,

Deputado Germano Rigotto. V.Exa. foi um batalhador por essa questão nesta Casa.

V.Exa. teve a postura e a coragem de reclamar uma reforma tributária, pois entende

que o gargalo está do outro lado e que é preciso enfrentar essa questão, mais do

que com medidas pontuais e conjunturalmente, com propostas consistentes, com

projetos duradouros, e não simplesmente com projetos de momento. Portanto, Sr.

Presidente, a Oposição sai vitoriosa neste episódio.

Quero relembrar a reunião de quinta-feira passada, na Comissão de

Orçamento, quando dissemos claramente que, sem esta votação, não seria possível

votar o Orçamento Geral da União; não poderíamos votá-lo deixando de fora os

milhões de brasileiros que sofreram ao longo destes anos de 1996 para cá. Por isso,

o PT vai recomendar o voto favorável aos 20%, entendendo que temos que dar um

basta a esse arrocho patrocinado contra o povo brasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para encaminhar o voto favorável à

matéria, concedo a palavra ao Deputado Ricardo Berzoini.

V.Exa. abre mão da inscrição? (Pausa). A Presidência agradece.

Deputado Pedro Eugênio, se, da mesma forma, V.Exa. permitir que a matéria

seja votada, a Presidência agradece.

A Presidência igualmente agradece aos Deputados Fernando Coruja e

Ricardo Barros.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o requerimento de

preferência para votação da Emenda nº 1, relativa aos 20%.

Ouvirei os Srs. Líderes. Digam apenas "sim" ou "não", por gentileza.

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PSDC? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)

Como vota o PTN?  (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou encaminhar o voto em nome do PSB, já que

a Deputada Jandira Feghali vai externar a posição do PCdoB.

Nossa posição é favorável à preferência. Desde a discussão na Comissão de

Justiça, esforçamo-nos bastante para encontrar mecanismos objetivos que

compensassem o Governo pela perda, mas a posição do Governo sempre foi a de

não permitir a viabilização da correção da tabela. Se hoje ela está sendo corrigida

em 17%, deve-se isso à pressão da sociedade sobre este Parlamento, o que tocou

companheiros de diversas bancadas, inclusive da base do Governo. Esta é a vitória

de uma demanda da sociedade que a Oposição encaminhou e fez repercutir.

Portanto, encaminhamos o voto pela preferência aos 20%.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a palavra a Deputada Jandira

Feghali, numa concessão da Presidência.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. Sem revisão da oradora.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de destacar que o Governo
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resistiu muito a essa votação, e, em face das entrevistas que ouvimos hoje, não

sabemos qual será seu comportamento depois dela. No entanto, seria importante

dizer que o argumento governamental de perda de receita não se aplica quando se

trata de aumentar o salário mínimo, que só vai aumentar 7 reais, na medida em que

o IPCA aponta 7,8% de inflação, nem para aumentar os servidores depois de sete

anos de congelamento, nem para facilitar as políticas sociais. Ele serve apenas para

justificar e permitir o cumprimento do ajuste fiscal que o Governo deve ter como

preocupação por imposição do capital. Como disse o Deputado Ricardo Berzoini,

quando se trata de dividendos, de lucros, de remessa de lucro ao exterior, para

empresas filiadas no exterior, há isenção pelo Governo; só não há isenção quando

se trata de confiscar inconstitucionalmente os salários dos trabalhadores que

ganham menos.

Portanto, Sr. Presidente, esta é uma vitória, com certeza, pois há uma

correção, mesmo que parcial; no entanto, queremos registrar que o correto seria

corrigir na medida do confisco, ou seja, pelos 35%, como apontava o acordado na

Comissão de Finanças e Tributação. Diante da impossibilidade de votar os 35%,

porém, nós do PCdoB votamos em favor da preferência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar

PL/PSL?

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL-MG. Sem revisão do orador. )

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o importante, em primeiro lugar, é saber

quem ficou com o dinheiro de 1996 até hoje. Pode tratar-se de caso de apropriação

indébita. Não quero provocar a insubordinação civil, mas acho que quem entrar na
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Justiça pelo menos vai levantar uma querela, e pode até ganhar. É preciso saber,

dos dois pesos que governam indiretamente este País, onde está o dinheiro

arrecadado durante esses seis anos.

Aproveito a oportunidade para dizer que é por isso que é importante que esta

Casa debata e vote o Imposto Único Federal, uma idéia dos nossos colegas

Deputados Marcos Cintra e Hugo Biehl. Amanhã a proposta de emenda à

Constituição sobre essa matéria será entregue a esta Casa.

Por tudo isso, o PL vota "sim", com sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar

PDT/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, esse projeto, de autoria do Senador Paulo Hartung, foi aprovado no ano

passado, por unanimidade, no Senado Federal.

É importante destacar que desde o início do ano estamos trabalhando neste

plenário com requerimento de urgência dessa matéria, e muitos argumentaram que

deveriam ser ouvidas as Comissões, como de fato foram ouvidas. Lembro que o

Líder do Governo, o Deputado Arnaldo Madeira, neste plenário, argumentou que

deveriam ser ouvidas a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação; ambas foram ouvidas, e decidiram pela

correção da tabela em 35,29%.

Depois de várias reuniões com o Secretário da Receita Federal, Líderes da

Oposição e Líderes da base do Governo, fizemos um acordo que foi assinado por

todos — e aí veio o número de 20%. É bom destacar que com esses 20%
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chegaremos apenas aos R$ 1.080,00. Ora, se fôssemos buscar o valor ideal para

que o salário mínimo realmente cobrisse as despesas básicas do trabalhador

brasileiro, de acordo com a Constituição, hoje ele seria de R$ 1.081,00. Portanto,

hoje o Imposto de Renda está incidindo sobre o que seria o salário mínimo real. Os

mais prejudicados serão os que ganham menos. Como a correção não é feita há

seis anos, estão sendo beneficiados os que ganham mais. Basta vermos as

projeções das tabelas que apresentamos.

Por isso, nossa bancada e o Bloco Parlamentar PDT/PPS encaminham o voto

"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "sim" o Bloco Parlamentar

PDT/PPS.

Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, vamos votar contra a preferência. O PTB vota com o acordo, com o

entendimento que construímos, sem conflito. É bom, avançamos bem.

Vamos votar contra a preferência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PTB vota "não".

Como vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

PPB vota com o acordo. Vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PT?

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

eu gostaria de relembrar rapidamente que o processo de discussão que levará à
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aprovação dessa matéria contou com a atuação firme dos partidos de oposição. Na

Comissão de Finanças tivemos oportunidade de requerer a urgência da matéria, e

contávamos com vários Parlamentares que eram, na ocasião, dissidentes da

orientação oficial. O primeiro Relator da matéria encaminhou uma proposta que não

foi aceita pela Comissão; a proposta oficial do Governo foi derrotada por

antecipação, com a renúncia do Relator; a partir daí, assumiu a Relatoria o

Deputado Mussa Demes.

Portanto, Sr. Presidente, devemos saudar o PMDB, o PFL e o PSDB, que,

finalmente, reconheceram a relevância do tema e chegaram tão perto dos 20% que

o PMDB e o PFL haviam acordado com os partidos de oposição — tão perto, Sr.

Presidente, que temos a condição de dizer aos Parlamentares que compõem a base

de Governo: votem pelos 20%, que foram acordados pelos seus Líderes há menos

de um mês.

Portanto, todos os Parlamentares desta Casa podem votar pelos 20%.

O PT encaminha o voto pela preferência dessa emenda que propõe os 20%.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PMDB?

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PMDB vota "não", seguindo o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PSDB, Líder Jutahy

Junior?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, fizemos um acordo com a base do Governo, e o PSDB decidiu votar no

reajuste linear de 17,5%. Por isso, vota "não".
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PSDB vota "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PFL/PST, Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - De

forma realista, Sr. Presidente, para viabilizar uma correção que seja possível pagar,

não indo contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, o PFL vota "não", para ensejar a

votação do acordo em torno dos 17,5% de reajuste linear.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

REJEITADO.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a mesa requerimento de

preferência para votação da Emenda nº 2 sobre o substitutivo.

Assinam os Líderes Wagner Rossi e Inocêncio Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há oradores inscritos para encaminhar

o voto contra o requerimento.

Indago se V.Exa. usará da palavra, Deputado Professor Luizinho. (Pausa.)

A Presidência agradece.

Deputado Fernando Coruja, a Presidência aguarda que V.Exa. decida se vai

encaminhar a votação. (Pausa.)

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, estamos discutido se votaremos o que se propõe no substitutivo ou a

proposta da Emenda nº 2, que é de 17,5%. Entendemos que é preciso fazermos

uma análise do que se está votando exatamente. A proposta inicial era a de corrigir

a tabela a partir do ano base de 2000. Depois, a Comissão de Finanças e Tributação

propôs que se corrigisse em pouco mais de 35%, para o ano de 2001. Agora estão

sendo propostos os 17,5%, que terão validade a partir de 1º de janeiro de 2002.

Ora, o que vai acontecer? É claro que, na retenção na fonte, vai haver efeitos

prontamente, mas somente quando a declaração for entregue, no ano seguinte, é

que se vai fazer a composição e a correção real; logo, só vai haver efeito prático no

outro Governo. Em 2003 é que aparecerá a maioria dos resultados. Esse é um ponto

a se analisar. O Governo empurrou com a barriga esse projeto, e agora faz um

acordo que, na prática, só terá validade a partir de 2003. Está aplicando um belo

golpe. O que podemos fazer? Somos minoria.

Mas é importante chamar a atenção para o seguinte: quando se fala em

corrigir em 35%, em atualizar monetariamente, estamos falando de valores

monetários que de fato são diferentes do que o Governo afirma. O impacto, nas
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contas do Governo, é de pouco mais de um bilhão de reais. Parcela importante é

referente aos recursos dos Estados e dos Municípios, que não causam impacto nas

contas do Governo. Isso representa pouco mais de um bilhão de reais. Para quantos

outros esse Governo pagou valores como esse? E não quer pagar ao povo brasileiro

o que é dele! Ao contrário, confisca o que pertence ao povo. Isso é inconstitucional,

é apropriação indébita!

Sr. Presidente, derrotado o primeiro requerimento, vamos ter de nos curvar e

aprovar os 17,5%. Mas quero dizer "não" ao requerimento em votação neste

momento. Gostaria de votar aqui o substitutivo da Comissão de Finanças e

Tributação e corrigir a tabela em 35%.

E chamo a atenção mais uma vez a atenção dos colegas: esse reajuste terá

validade a partir de 2002, mas o impacto só acontecerá em 2003.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o requerimento.
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O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente, peço a palavra para orientação

da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que querem orientar suas bancadas

podem fazê-lo. Achei que isso estava claro.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, gostaria de ressaltar que neste momento estamos discutindo a

preferência para a votação da emenda dos 17,5%. Evidentemente, temos uma

avaliação contrária a isso, e queremos dizer por quê.

Esse processo de negociação foi marcado por diversas circunstâncias, assim

como a questão da reforma tributária, matéria objeto da Comissão que foi presidida

pelo Deputado Germano Rigotto, relatada pelo Deputado Mussa Demes. Houve

procedimento protelatório por parte do Secretário Everardo Maciel. Fizemos o

acordo em torno dos 20%; essa emenda de 17,5% significa, na prática, romper não

apenas com o que a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação aprovaram, mas também com o acordo firmado

com vários Líderes partidários.

Nesse sentido, vamos votar "não", para tentar que se faça a votação do

projeto principal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PT vota "não".

  Concedo a palavra, para orientação da bancada, ao Deputado José Antonio

Almeida.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, não se pode reparar pela metade o confisco que foi feito ao longo de
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seis anos. O Governo foi omisso ao não a atualizar a tabela, e tributos foram

aumentados sem que a lei o estabelecesse. No momento em que se quer dar

apenas 17,5%, está-se reparando o confisco pela metade, como se fosse um favor.

Por isso, votamos "não".
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o requerimento de

preferência.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação a Emenda Substitutiva de

Plenário nº 2, em face da aprovação do requerimento de preferência.
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O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presidente, peço a palavra para

uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT-SP. Questão de ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse substitutivo que será colocado em

discussão e votação contém, em seu art. 2º, manifesta impropriedade de técnica

legislativa. Aliás, o art. 3º, cláusula de revogação genérica, é absolutamente

contrário à Lei Complementar nº 94, que estabelece a técnica de elaboração das

leis. Mas há emenda do Deputado José Antonio Almeida para suprimir o art. 3º, o

que está correto. Se for suprimido, esse texto deixará de confrontar a lei

complementar a que me referi.

Questão mais grave, porém, está hospedada no art. 2º, que reza:

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de

2002.

Ora, ou a lei está ou não está em vigor. Uma lei em vigor tem eficácia.

Vigência é coisa distinta de eficácia.

Dir-se-á: ora, mas temos o instituto da vacatio legis. O legislador pode

estabelecer prazo em que a lei ainda não estará em vigor; passará a ter vigência a

partir de determinada data. Mas nessa hipótese, o legislador, de acordo com a

técnica legislativa adequada, tem de enunciar que a lei entrará em vigor somente a

partir da data tal. Aí, então, teremos o instituto da vacatio legis .
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Estamos criando aqui, em matéria de técnica legislativa, um zumbi. Sabe

V.Exa. que zumbi é um corpo sem alma. Estamos criando uma lei que estará em

vigor, mas não terá eficácia senão a partir de 1º de janeiro de 2002, o que é

absolutamente inusitado na técnica jurídica.

A Mesa está colocando em votação texto que não se reveste de boa técnica

legislativa. Melhor fora que o art. 2º dispusesse que a lei entrará em vigor a partir da

data de sua publicação. Sei que aqui pode estar embutida uma manobra, com essa

história de fazer o desconto do Imposto de Renda na fonte vigorar a partir de 1º de

janeiro de 2002.

É claro, e eu não sou ingênuo, que isso visa impedir que a tabela reajustada

vigore para aquelas pessoas que vão pagar Imposto de Renda mediante reajuste

feito no fim do exercício. Não podemos ceder na técnica legislativa em favor do

utilitarismo pretendido por alguém que queira postergar até a correção de 17,5%.

Esse texto não pode ser aprovado, porque não tem boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre Deputado José Roberto

Batochio, V.Exa. dividiu sua questão de ordem em duas partes. Julgo eu, no meu

raso entendimento jurídico, que V.Exa. respondeu à primeira e também à segunda.

A primeira parte poderá ser corrigida por emenda de redação. Em relação à

segunda parte da questão de ordem, na verdade a Mesa nada pode fazer, porque

não pode aqui e agora discordar de pareceres de mérito, pela constitucionalidade e

pela boa técnica legislativa, aprovados por esta Casa. O parecer foi proferido em

nome da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, e a questão, como

V.Exa. bem disse ao final, envolve compreensão de mérito.
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Obviamente poderia ter havido correção da matéria por meio de emendas

apresentadas no tempo adequado, o que, lamentavelmente, não ocorreu.

Fica o registro de V.Exa. Se o Senado Federal achar por bem fazer alguma

correção, quando e se aprovada a matéria, que o faça.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Neste instante cabe à Presidência

colocar em votação o Projeto de Lei nº 4.177.

Há apenas um orador inscrito para encaminhar o voto contrário. Trata-se do

Deputado Professor Luizinho, que, creio eu, abriu mão da sua inscrição.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em Votação a Emenda nº 2.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A orientação está absolutamente clara,

mas ouviremos os Líderes, para que não haja nenhuma dúvida.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL-MG. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar

PDT/PPS? (Pausa.)

Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço aos Srs. Líderes a atenção

com o Presidente na rapidez do encaminhamento.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, votamos "sim", pelo acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PT?

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nosso voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mais uma vez agradeço a todos a

celeridade.

Como vota o PMDB?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PMDB vota "sim".
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Como vota o PSDB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco PFL/PST?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nosso voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco PSB/PCdoB? Se

quiser manifestar-se, o Líder poderá fazê-lo agora.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, na verdade, em função do acordo,

vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota

"sim".

Como vota o Bloco PDT/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, também vota "sim", lamentando que o acordo tenha sido rompido pela

base do Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação a emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que forem favoráveis

permaneçam como se acham.

APROVADA. (Palmas.)

Estão prejudicadas, portanto, as demais proposições.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a mesa a emenda de redação de

nº 1, com o seguinte teor:

Suprima-se o art. 3º da redação dada pela Emenda

nº 2 ao PL nº 4.177, de 2001.

Assinam o Deputado José Antonio Almeida e os Srs. Líderes do PDT e do PT.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passaremos à orientação das bancadas

em relação à emenda de redação. Peço a atenção dos Srs. Líderes, porque não

está conclusa a votação, já que está sendo submetida a votos emenda que suprime

o art. 3º da redação dada pela Emenda nº 2, que estabelece: "Revogam-se as

disposições em contrário".
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O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem, para encaminhar a votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, trata-se de emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apenas para orientação, são todos

favoráveis?

Como autor, Deputado, V.Exa. pode usar a palavra também, rapidamente.

Parece-me que todos são favoráveis à proposta de V.Exa.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, trata-se apenas de adequar o texto à técnica da Lei nº 9.598.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação a emenda de redação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. Deputados que forem

favoráveis permaneçam como se acham.

APROVADA.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre a mesa e vou submeter a

votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

APROVADA.

A matéria vai ao Senado da República. (Palmas.)
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero homenagear o Senador Paulo Hartung, autor da

emenda que permitiu a correção da tabela. Acho da maior importância registrarmos

que S.Exa. conseguiu hoje aquilo por que a sociedade brasileira clama há algum

tempo.

Em nome do Partido Socialista Brasileiro, quero registrar a importância da

iniciativa do Senador Paulo Hartung para o cenário brasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vejo movimento no plenário. Ainda não

terminou a sessão de hoje.

A Presidência está sendo informada de que houve entendimento unânime de

todos os Srs. Líderes partidários para que fosse submetido a votos outro

requerimento. Se não houver voz discordante, será colocado em votação. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação requerimento de urgência

para apreciação do Projeto de Lei nº 5. 761, de 2001, que dispõe sobre a criação da

Universidade Federal de Campina Grande.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como estão.

APROVADO.
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O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nas votações anteriores, votei com o PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Temos ainda, na pauta de hoje, projeto

de lei complementar que será submetido a votos.
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O SR. DAMIÃO FELICIANO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. DAMIÃO FELICIANO (PMDB-PB. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, agradeço a V.Exa. o empenho de todos os Líderes na aprovação do

requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cumprimento toda a bancada do Estado

da Paraíba pela correção, pelo empenho em relação a essa matéria, e obviamente

V.Exa. e cada um daqueles que procuraram esta Presidência para que a matéria

fosse submetida a votos.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, por questão de justiça, está sendo viabilizado um acordo

em torno da fundação da Universidade Federal de Petrolina. O acordo está sendo

construído com os demais Estados do Nordeste, e esperamos que amanhã

possamos ter condições de votar a urgência do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço ao ilustre Deputado Osvaldo

Coelho, particularmente, que tem lutado de forma incessante ao lado de todos os

outros companheiros. S.Exa. contribuiu para que outros Estados pudessem chegar a

esse entendimento.
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O SR. NELSON MEURER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MEURER (PPB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 17 da pauta.

Projeto de Lei Complementar nº 183-a, de 2001, do

Sr. Paulo Gouvêa.

 Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 183, de 2001, que altera a lista de

serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro

de 1968, com a redação dada pela Lei Complementar nº

56, de 15 de dezembro de 1987; tendo pareceres das

Comissões: de Finanças e Tributação, pela não

implicação da matéria com aumento ou diminuição da

receita ou da despesa públicas, não cabendo

pronunciamento quanto à adequação financeira e

orçamentária e, no mérito, pela aprovação (Relator

Deputado Ricardo Berzoini); e de Constituição e Justiça e

de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e

técnica legislativa (Relator: Deputado Vilmar Rocha).
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo ao Plenário que há acordo

quanto a esse item, mas a votação será nominal.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

1038

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, como a matéria foi debatida no Colégio de Líderes e houve tramitação

normal nas Comissões Permanentes, proponho que se conceda a palavra

exclusivamente aos Líderes, para encaminhamento — no caso, o do PDT será

favorável —, e passemos imediatamente à votação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não havendo oradores inscritos, declaro

encerrada a discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há consenso quanto a essa matéria.

Ela foi aprovada por todas as Comissões, por unanimidade.

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PSDC? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)

Como vota o PTN?  (Pausa.)

Como o vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sim.

Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL-MG. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, votamos "sim"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar

PDT/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro vota "sim"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

voto é "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PT?

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votamos "sim"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PSDB?

O SR. XICO GRAZIANO (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar

PFL/PST?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o Bloco Parlamentar PFL/PST vota "sim". O projeto passou em todas as

Comissões Técnicas da Casa, estava completo, é bom.

Repito: o Bloco Parlamentar PFL/PST vota "sim".

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

PMDB vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência solicita aos Srs.

Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema

eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta é a última matéria da noite de

hoje. A Presidência, de antemão, agradece a todos os Srs. Parlamentares a

dedicação e a alta produtividade desta Casa, ao tempo em que cumprimenta o

Deputado Paulo Gouvêa, que muito se empenhou na votação desse projeto.
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O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (PTB-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas

votações anteriores, votei de acordo com a Liderança do PTB.

O SR. CARLOS BATATA (PSDB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nas votações anteriores, votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quem votar esta matéria não precisa

justificar o voto ao microfone.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência tem uma importante

informação a dar. Neste instante, chamo a atenção dos Srs. Parlamentares: reza o

Regimento Interno da Casa que devemos eleger hoje a Comissão Representativa do

Congresso Nacional para o período do recesso parlamentar. As indicações já foram

feitas pelos Líderes partidários.

Passarei a ler os nomes daqueles que comporão a Comissão. Não havendo

objeção, a votação será feita pelo sistema simbólico, como acertado entre os

Líderes partidários.

Eis a lista dos membros da Comissão Representativa do Congresso Nacional,

cuja eleição se fará em seguida.

Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

Titulares: Deputados Antônio Jorge, Jovair Arantes, Márcio Fortes, Rafael

Guerra.

Suplentes: Deputados Custódio Mattos, Danilo de Castro, Fernando

Gonçalves, Pedro Canedo.

Bloco Parlamentar PFL/PST.

Titulares: Deputados Aracely de Paula, Efraim Morais, Paes Landim.

Suplentes: Deputados Ariston Andrade, José Carlos Fonseca Júnior, Moroni

Torgan.

PMDB

Titulares: Deputados Jorge Pinheiro, José Borba, Pedro Chaves.

Suplentes: Deputados Glycon Terra Pinto, Jorge Wilson, Pedro Novais.
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PT

 Titulares: Deputados Geraldo Magela e Pedro Celso.

Suplentes: Deputados Virgílio Guimarães e Walter Pinheiro.

PPB

Titulares: Deputados Márcio Reinaldo Moreira e Roberto Balestra.

Suplentes: Deputado Herculano Anghinetti.

Bloco Parlamentar PSB/PCdoB

 Titular: Deputado Agnelo Queiroz.

Suplente: Deputado Gonzaga Patriota.

Bloco Parlamentar PDT/PPS

 Titular: Deputado Rubens Bueno.

Suplente: Deputado Fernando Coruja.

Bloco Parlamentar PL/PSL.

Titular: Deputado Bispo Rodrigues.

Suplente: Deputado Juquinha.

PHS

Titular: Deputado Roberto Argenta.

Suplente: 1 (uma) vaga.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles que aprovarem a Comissão

Representativa permaneçam como se acham.

APROVADA, por manifestação unânime desta Casa.
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O SR. MARCOS ROLIM - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCOS ROLIM (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, gostaria de aproveitar este momento para manifestar, em meu nome e

em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, solidariedade ao Deputado

Fernando Gabeira, que foi agredido — não só o Deputado Fernando Gabeira, mas

toda esta Casa — durante um programa de televisão, pelo Sr. Josino Aragão,

responsável pela programação da TV Educativa em Juiz de Fora.

Não é possível, Sr. Presidente, que tenhamos tão baixo nível na televisão

brasileira e que declarações dessa natureza, que foram tornadas conhecidas esta

semana, agredindo o nosso companheiro Fernando Gabeira, sejam reproduzidas na

TV, especialmente na TV Educativa.

Solicitamos à Mesa Diretora, Sr. Presidente, especialmente por meio das

diligências de V.Exa. não só como Presidente da Casa, mas como mineiro com

conhecimento da realidade política daquele Estado, que tome iniciativa com relação

a essa agressão ao Deputado Fernando Gabeira.

Encaminho essa solicitação à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa sugere a V.Exa. que

encaminhe o pedido formalmente, e certamente tomará as providências em defesa

da dignidade da Casa e do exercício do mandato parlamentar, em particular do

ilustre Deputado Fernando Gabeira.

Portanto, repito, a Presidência pede a V.Exa. que encaminhe pedido formal

para as devidas providências.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra, Deputado Miro

Teixeira, o grande vitorioso da noite! O poder de convencimento de V.Exa.,

Deputado, permitiu que a Casa votasse matéria, antes, polêmica, mas, com os

argumentos de V.Exa., transformou-se quase em unanimidade.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, vitorioso foi o eleitor brasileiro.

Da maneira como estão sendo conduzidas as discussões na Comissão Mista

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o PDT está convencido de que não

é possível votar o Orçamento. Como pode haver dispersão, é nosso dever de

lealdade avisar os companheiros de que nós, do PDT, estamos promovendo

obstrução a essa Comissão. Pelo que me foi informado, também o Bloco

Parlamentar PSB/PCdoB entrará em obstrução, assim como o PT, conforme me

esclareceu o Líder Walter Pinheiro.

Sr. Presidente, não votando o Orçamento até o dia 15, V.Exa., seguramente

— sei que não é V.Exa. que está provocando isso —, terá que prorrogar as sessões

legislativas, qualquer que seja a denominação desse ato. Aliás — para não me ser

atribuído algo que o Presidente disse que iria fazer —, isso se dará sem

remuneração.

Essa foi a primeira preocupação do Presidente Aécio Neves na reunião de

hoje com os Líderes. Pergunto pois a V.Exa se, nesse período da convocação ou da

prorrogação — obviamente, terão de ser convocados a Câmara e o Senado, porque

não pode ser convocado o Congresso Nacional, e Orçamento é matéria de
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Congresso —, em sendo convocados a Câmara e o Senado, poderá haver trabalho

de Comissões. Poderá estar na Ordem do Dia algum tipo de matéria que não seja

exclusivamente o Orçamento?

V.Exa. não precisa responder agora. Como teremos sessão amanhã, se

V.Exa. preferir, responda-me amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Gostaria de responder agora, se V.Exa.

me permite.

Na verdade, V.Exa. está correto quando afirma que a convocação será do

Senado da República e da Câmara dos Deputados, através de ato de

autoconvocação, não de prorrogação, por mais que isso possa parecer a mesma

coisa. Contudo, não existe a figura da prorrogação. Portanto, estaremos

autoconvocando a Câmara e o Senado com uma pauta específica, para a qual já

existe precedente determinando que não haverá — será por poucos dias, menos de

uma semana — pagamento de salários, até porque essa foi a manifestação unânime

de todos os Líderes partidários, não foi apenas uma manifestação de rigor ético

desta Presidência, já que esse rigor tem sido da Casa. Todos os Líderes,

unanimemente, caminharam naturalmente nessa direção.

Nessa proposta de convocação deverão constar as matérias que serão objeto

de deliberação. A decisão, em última instância, caberá ao Presidente do Senado

Federal e ao Presidente da Câmara dos Deputados. E o Presidente da Câmara dos

Deputados a tomará antes do dia 15, antes do ato, obviamente ouvindo os Líderes

partidários. Até agora a tendência — não me curvo a externar isso —, majoritária,

pelo que pude colher das informações com os Líderes, é para que fiquemos
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exclusivamente com a discussão do Orçamento. Se eventualmente houver

encaminhamento em outra direção, haverá comunicação prévia aos Líderes

partidários, porque há preocupação de que a votação de outras matérias

paralelamente à do Orçamento prejudique a mobilização para essa votação.

Reunir-me-ei com o Presidente Ramez Tebet para decidir sobre essa questão

e brevemente comunicarei o resultado a V.Exa. e a todos Srs. Líderes partidários.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, desde já deixo com V.Exa. um

requerimento. Tenho certeza de que tal matéria não tem relevo para todos, mas o

tem para uma região do País e para o Deputado Giovanni Queiroz, que hoje foi

referido na nossa reunião como uma pessoa que tem compreendido os esforços da

Câmara dos Deputados e consentido que a matéria de seu grande interesse, a

urgência para votação do projeto da criação de Carajás, seja votada. Se houver uma

pauta, peço a V.Exa. que inclua essa matéria. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Registre-se a manifestação de V.Exa.

Tive oportunidade de conversar com o Deputado Giovanni Queiroz, e aqui, de

público, reitero que tem sido cordato, cortês, correto na compreensão das

dificuldades que tivemos em submeter até agora aquela matéria ao Plenário. Espero

poder fazê-lo logo no reinício dos trabalhos legislativos, para o que obtive, mais uma

vez, a concordância do Deputado Giovanni Queiroz.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

1053

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, em relação à questão da pauta, V.Exa. já esclareceu. Quero

aproveitar sua presença para comunicar que procuramos, agora à tarde, o Relator

da matéria do Orçamento, Deputado Sampaio Dória, bem como o Líder do Governo

no Congresso, Deputado Heráclito Fortes, e o Líder Arnaldo Madeira e propusemos

— quero aproveitar para fazer este anúncio de público — que amanhã à tarde, às

14h, a Oposição e as Lideranças do Governo no Orçamento vão reunir-se para

definir um calendário para votação do Orçamento. Por que isso, Sr. Presidente?

Porque, na quinta-feira passada, apresentei aos Líderes do Governo, na reunião do

Orçamento, proposta para que desenvolvêssemos, ao longo desta semana, a

votação de algumas matérias: o Imposto de Renda votamos hoje e irá ao Senado; o

salário mínimo e a questão da dívida dos pequenos e médios agricultores.

Creio que essas matérias poderão seguir em frente, já que votamos uma; há

entendimento em relação ao salário mínimo para sua majoração, ainda que distante

da proposta da Oposição; e há também, pelo menos até hoje, o entendimento para

que o Governo mande a minuta da proposta de recálculo da dívida dos pequenos e

médios agricultores.

Sendo assim, Sr. Presidente, pretendemos marcar essa reunião amanhã, às

14h, para que Oposição e Governo, juntos, definam o cronograma para votação do

Orçamento na semana seguinte, e até na linha do seu encaminhamento de priorizar

o Orçamento nesta semana da chamada autoconvocação do Congresso.
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Ainda em relação a essa questão, saliento que duas matérias deixaram de ser

apreciadas hoje à noite. Havia acerto no Colégio de Líderes para essas matérias

relativas aos trabalhadores dos Ministérios do Trabalho e da Saúde. Precisaríamos

votar a urgência hoje à noite para votarmos os projetos amanhã pela manhã. As

matérias não chegaram. Portanto, se não houver possibilidade da votação dessas

matérias amanhã, será necessário que, na convocação, elas sejam inseridas.

Quero chamar a atenção de V.Exa. para essa questão e reafirmar a reunião

de amanhã, às 14h, que foi já acordada com os Líderes da base do Governo, para

que montemos o calendário e até definamos o processo de votação em relação à

peça orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado Walter Pinheiro, V.Exa. foi

extremamente claro. Gostaria apenas de acrescentar que, chegando à Casa — o

que não ocorreu hoje — a proposta em relação à saúde, trataremos de incluí-la na

pauta. Infelizmente, não foi possível cumprir na integridade o acordo selado hoje na

Presidência da Câmara.

Sem fugir das regras que juntos estabelecemos, disponho-me a fazer,

amanhã, uma ou, se for o caso, duas sessões extraordinárias para que a urgência

seja votada em uma delas e o mérito, em outra, dada a importância e a relevância

da matéria, para que depois, exclusivamente, tratássemos da questão orçamentária.
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A SR. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, quero fazer reflexão sobre projeto de lei que está pronto

para entrar em pauta há um ano e meio. Conforme o Diário da Câmara, desde 28

de junho de 2000. Trata-se do projeto de lei que regulariza a profissão do psicólogo

para redução da jornada de trabalho.

Ao mesmo tempo, foi recentemente aprovado nesta Casa, e foi ao Senado,

projeto de lei que possibilita o duplo vínculo do profissional de saúde quando

servidor público. Há uma incoerência, porque o psicólogo faz uma jornada de 8

horas, continuando com outra. Se fizer a dupla jornada, serão 16 horas somente no

serviço público.

Infelizmente, esse projeto já se encontra pronto para vir a plenário há um ano

e meio. Foi aprovado na Casa, aprovado no Senado e voltou à Casa, porque teve

pequena emenda de redação. Há incoerência entre os dois projetos. Solicito que,

logo no início do próximo ano, ele conste da pauta para que regularizemos a

situação dos psicólogos.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a cadeira da

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Santos, 4º

Suplente de Secretário.
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O SR. GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que hoje foi lançada a campanha

nacional pela implantação do imposto único federal, sob a Liderança do nobre

Deputado Marcos Cintra, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e

Comércio.

Cerca de 50 Deputados participam dessa frente, para resgatar a idéia do

imposto único, agora em âmbito federal, exatamente para inserir o Brasil no contexto

mundial da globalização, preparando-o para a ALCA.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – A Mesa concede mais dois minutos

para o encerramento da eleição que escolhe os dois Conselheiros e os dois

suplentes para o Conselho da República.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comunico a esta Casa que houve a votação,

na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, do Projeto de Lei nº 223/01,

de nossa autoria, que inclui a renúncia entre as inelegibilidades. Quero

cumprimentar o Presidente da Comissão pelo esforço com que dirigiu os trabalhos

da Comissão; bem como o Relator do projeto e companheiro de partido, Deputado

Luiz Eduardo Greenhalgh, que, com paciência, conduziu o debate desse projeto

aprovado por unanimidade.

A partir da aprovação dessa proposta na Câmara e no Senado, o que

esperamos ocorra o mais rápido possível, o projeto transformar-se-á em lei. Assim, o

Parlamentar denunciado por falta de decoro parlamentar ou improbidade

administrativa que optar pela renúncia não mais gozará de impunidade. Com tal

projeto de lei, estamos procurando corrigir o que a sociedade vem cobrando. Houve

avanço na redação da matéria; apesar de não ser o proposto por mim, o projeto é

simbólico e importante para a ética na política e a moralização, pondo-se um fim à

impunidade.

 Então, gostaria de saudar a Comissão e espero a votação da matéria o mais

rapidamente possível, contando com o apoio dos pares desta Casa.
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A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) -

Sr. Presidente, peço atenção da Mesa para projeto de urgência urgentíssima a que

se deu entrada hoje nesta Casa. Trata-se do Projeto de Lei nº 1.873/1991, de autoria

dos Deputados Elias Murad e Fernando Gabeira. Após receber substitutivo no

Senado Federal, a matéria retornou a esta Casa e, com a urgência urgentíssima a

pedido desta Deputada e apoio dos Líderes, foi votada.

Entende esta Deputada que o projeto não é o ideal e, sim, o possível de ser

acordado entre Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Está sendo realizado em Brasília o 2º Fórum de Ação Antidrogas, com

participação de diversos movimentos ligados à saúde mental, ao combate à AIDS e

à questão das drogas, os quais já haviam solicitado a aprovação do projeto da

maneira como ele estava. No entanto, ontem, na abertura do Fórum, o Presidente

Fernando Henrique Cardoso e o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da

Presidência da República, General Alberto Cardoso, pronunciaram-se no sentido da

necessidade de diferenciação no tratamento dado a dependentes e a traficantes de

drogas.

Sr. Presidente, esta Deputada apresentou hoje proposta ao substitutivo do

Projeto de Lei nº 1.873/91, cujo art. 21 passaria a vigorar com a seguinte redação:

Art. 21. As medidas aplicáveis ao portador de

drogas para uso próprio serão administrativas, e a sanção

será de multa recolhida ao Fundo Nacional Antidrogas.
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Em resumo, passa-se a aplicar para o usuário de drogas multa e sanção

administrativa. O dinheiro da multa iria para o Fundo, justamente para custear o

tratamento e a recuperação do dependente.

Espero que esta Casa possa votar amanhã esse projeto, que complementa

aquele hoje votado em regime de urgência, respeitando as linhas da política

antidrogas.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Parabéns, Deputada Telma de

Souza! A Mesa acolhe a solicitação de V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Está encerrada a votação do PLP nº

183, de 2001, com 367 votantes.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

1061

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FEU ROSA (PSDB-ES. Pela ordem.) - Sr. Presidente, registro, para

que conste dos Anais da Câmara dos Deputados, o início das comemorações dos

500 anos de descoberta da foz do Rio Doce pelo navegador português André

Gonçalves, conforme preceituam diversas cartas escritas pelo navegador italiano

Américo Vespúcio. Amanhã, nas cidades de Povoação e Regência, será dado um

abraço simbólico no Rio Doce.

Há vários anos estou empenhado na Campanha Vamos Salvar o Rio Doce,

que prioriza ações no PPA, na LDO e no Orçamento Geral da União.

Sr. Presidente, faço esta homenagem aos navegadores André Gonçalves e

Américo Vespúcio e aos 3,5 milhões de habitantes dos 228 Municípios banhados

pelo Rio Doce.

Para tanto, solicito a V.Exa. que autorize a transcrição nos Anais da Casa de

matéria publicada hoje no jornal A Gazeta, com melhores perspectivas desse rio,

que pertence a dois Estados: Minas Gerais e Espírito Santo.

Muito obrigado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR
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MATÉRIA CITADA PELO DEPUTADO FEU

ROSA
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Anuncio o resultado da votação: 366

votos “sim”; 1 abstenção constitucional. Total de votantes: 367 Srs. Deputados.

A matéria foi aprovada e será incluída na pauta oportunamente, para votação

em segundo turno.
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A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)

- Sr. Presidente, desde que tomou posse, o Presidente Fernando Henrique Cardoso

tentou, de certa forma, eximir-se da responsabilidade de conceder aumento aos

servidores públicos.

Com a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, criou-se a data base, que

gerou o projeto que votaremos amanhã. Foi preciso que o Supremo Tribunal Federal

intercedesse, para que o Presidente da República tomasse a decisão de conceder o

aumento.

Conclamo esta Casa a que faça uma reflexão. Não podemos concordar com o

reajuste de 3,5%. Até o do salário mínimo está acordado em 10%. Por que penalizar

o funcionário público federal com esse índice ridículo, injusto e cruel?

Apelo para a sensibilidade dos colegas Deputados, a fim de que concedam

aos funcionários públicos um aumento à altura das suas responsabilidades, levando

em consideração que nos últimos sete anos foi completamente ignorado o direito

dessa categoria a reajuste de vencimentos.

Para concluir, parabenizo o Senador Paulo Hartung, do PSB, pela aprovação

do projeto de lei, que, embora corrija a tabela do Imposto de Renda em percentual

menor do que o pretendido, ao menos faz alguma justiça.
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O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALEX CANZIANI (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

na votação anterior, votei com o meu partido.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Está encerrada a votação para a

escolha dos dois Conselheiros da República e seus respectivos suplentes.

A Mesa convida os seguintes Deputados para compor a comissão

escrutinadora: Miriam Reid, Rodrigo Maia, Eni Voltolini e Ariston Andrade.

Cada dupla de Deputados vai acompanhar e escrutinar uma urna.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, faço referência à criação da Universidade do São

Francisco.

Nós, da bancada da Bahia, juntamente com a bancada de Pernambuco,

trabalhamos no sentido de criar uma universidade no pólo de fruticultura irrigada de

Juazeiro e Petrolina. O Governo, de forma equivocada, fez uma proposta restritiva a

Petrolina. Nós, da Bahia, queremos negociar a criação de uma universidade

multicampi, com campus em Petrolina e Juazeiro. Não há nenhuma divergência.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – A Mesa autoriza a abertura das urnas

e vai proceder à contagem das sobrecartas correspondentes à eleição dos membros

do Conselho da República.
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O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, se houver possibilidade, sugiro à Presidência que mande nominar os

votos à medida que forem sendo abertos, para que possamos acompanhar a

votação. Isso não vai protelar nem prejudicar o andamento da apuração. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Está autorizada a abertura das urnas.
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O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (Bloco/PFL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para, ao lado do meu Líder, Deputado

Heráclito Fortes, informar ao Plenário que hoje foi aprovado o relatório final da

Comissão Especial da CPMF, e rejeitados todos os destaques. Houve um grande

avanço principalmente quanto à questão do fim da guerra fiscal do ISS. É esse o

início da nossa reforma tributária. Precisamos acabar não apenas com essa

distorção do ISS, mas também com outras, como a guerra fiscal do ICMS e a

enorme quantidade de tributos cobrados no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – As urnas foram abertas. Convoco o

Deputado Rodrigo Maia para auxiliar a Deputada Miriam Reid na escrutinação dos

votos.
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O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, V.Exa. acatou nossa sugestão de que os votos sejam nominados?

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – A Mesa está definindo isso,

Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Informo aos Srs. Deputados que

concorrem às duas vagas os Srs. Deputados Edmar Moreira, Itamar Serpa e José de

Abreu e os Drs. Evandro Lins e Silva, Marcello Cerqueira, Walter da Costa Porto e

Zilda Arns.

Houve a primeira votação na semana passada. Nenhum dos candidatos

obteve o número regimental de 257 votos. Hoje valerá a maioria simples. Os dois

candidatos mais votados, independentemente de atingirem maioria absoluta, serão

indicados pela Câmara dos Deputados, o terceiro e o quarto, respectivamente, serão

suplentes.

Convoco o Deputado Gerson Gabrielli a exercer a função de escrutinador, ao

lado da Deputada Miriam Reid.
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O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, comunico a esta Casa que, atendendo a pedido do

SINDILEGIS, entidade sindical que representa trabalhadores da Câmara dos

Deputados, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

proposta de emenda constitucional de autoria do Deputado Feu Rosa. Esse é o

primeiro passo para que possamos regularizar a situação dos Secretários

Parlamentares desta Casa.

O pedido foi feito à Ouvidoria-Geral da Casa e encaminhado ao Presidente

Aécio Neves. A aprovação da PEC e a instalação da Comissão começarão a

resolver o problema. Outras providências administrativas que estão sendo adotadas

pelo Diretor da Casa, por inspiração do Presidente Aécio Neves, poderão levar à

garantia dos direitos trabalhistas dos Secretários Parlamentares, que tanto nos

auxiliam e, no entanto, não possuem estabilidade e uma série de direitos previstos

na Constituição e na CLT.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Respondendo à questão de ordem do

Deputado Edmar Moreira, esclareço que a Mesa manterá o critério de contagem

utilizado na semana passada, convidando todos os que desejarem acompanhar de

perto para que se aproximem. A contagem nominal é um processo extremamente

cansativo, e já são 22 horas e 15 minutos. Na semana passada, não houve nenhum

problema.

O processo sugerido possibilitaria o funcionamento das duas mesas

escrutinadoras ao mesmo tempo. Se fosse feita a contagem nominal, como V.Exa.

pretende, teríamos de fazer uma seção e depois a outra, o que levaria o dobro de

tempo. Nesse sistema, faremos a apuração em menos tempo.

Reitero que a Mesa autoriza os candidatos que quiserem a se aproximarem

para acompanhar o processo de apuração.
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O SR. SÉRGIO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –

Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a orientação do meu

partido, o PSDB.

Permita-me, ainda, fazer um registro. Na segunda-feira passada, em Rio

Branco, foi realizada reunião entre um diretor da Caixa Econômica Federal e

Prefeitos de todos os Municípios do Estado. Nessa reunião, a bancada solicitou ao

gerente de negócios da Caixa Econômica Federal a criação de uma agência de

negócios em Rio Branco.

O Presidente da Caixa Econômica, Dr. Emílio Carazzai, deve olhar para o

nosso Estado do Acre, para Roraima e Amapá e criar agência de negócios nas

Capitais.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Parabéns, Deputado!
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – A Presidência comunica que a urna

localizada à esquerda da mesa confirmou 211 votantes, coincidindo com o número

de assinaturas. A urna da direita, 226 votantes. Total: 437.
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O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL-PI. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, evidentemente, não quero ensinar V.Exa. a fazer

apuração. Mas assistimos à apuração da sessão passada, e a monotonia tomou

conta deste plenário.

Dou uma sugestão a V.Exa. para agilizar o processo e para que o Mato

Grosso o contemple com mais intensidade. O voto deve ser cantado, já que o

número de sobrecartas confere. Tenho certeza de que esse processo é muito mais

rápido, até porque cada chapa terá um ou dois votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – A Mesa acolhe a sugestão de V.Exa.

O SR. HERÁCLITO FORTES – É apenas uma sugestão. Tenho certeza de

que o Mato Grosso ficará agradecido pela oportunidade de vê-lo com mais

intensidade.
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O SR. HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Tem a palavra V.Exa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, inicialmente, registro meu voto, referente à penúltima votação, que foi de

acordo com a orientação do PMDB.

Em segundo lugar, informo que encaminhei à Mesa da Câmara projeto de lei

de minha autoria que cria a TV Brasil Internacional.

Seguindo o exemplo e a tradição internacional da promoção dos países para

o mundo inteiro, como acontece com os ingleses, que dispõem da BBC, com os

espanhóis, os franceses, os portugueses e os americanos, o Brasil também pode e

deve ter sua TV internacional, que vai divulgar não só nossa língua e cultura, mas as

belezas do turismo, que devem atrair o mundo inteiro neste momento.

O projeto seria financiado com verba de publicidade destinada ao Executivo,

cerca de 50 milhões de reais dos 700 milhões de reais gastos em autopromoção do

referido Poder. Assim, o Brasil poderá promover-se no exterior.

Muito obrigado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Parabéns, Deputado Hélio Costa!

Esta semana a Câmara aprovou matéria que vai tornar a televisão brasileira

um pouco mais internacional, com a possibilidade de participação de 30% do capital

estrangeiro.

V.Exa., oriundo dos meios de comunicação, tem autoridade e história para

propor projeto dessa natureza.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Acolhendo, então, a proposta dos

Deputados Edmar Moreira e Heráclito Fortes, a Presidência vai dar início à

apuração.

O Deputado Eni Voltolini vai anotar os votos do Deputado Edmar Moreira, do

Dr. Evandro Lins e Silva, do Deputado Itamar Serpa e do Deputado José de Abreu.

O Deputado Gerson Gabrielli vai anotar os votos do Dr. Marcelo Cerqueira, do Dr.

Walter da Costa Porto e da Dra. Zilda Arns.

Dra. Zilda Arns, 1 voto. Deputado Edmar Moreira, Deputado José de Abreu,

Dr. Evandro Lins e Silva, Dra. Zilda Arns, Deputado José de Abreu, Dr. Walter da

Costa Porto.
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O SR. HERÁCLITO FORTES – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL-PI. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, os escrutinadores devem dizer o número de votos, para

que o Plenário acompanhe a votação. Está faltando a confirmação dos

escrutinadores.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Peço aos escrutinadores que digam o

número de votos de cada candidato.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Confirmando, então, Edmar Moreira, 1 voto;

Evandro Lins e Silva, 1 voto; José de Abreu, 2 votos.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter da Costa Porto, 1 voto; Dra. Zilda Arns,

2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Continuando.

Deputado Edmar Moreira, 1 voto.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter da Costa Porto, 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 5 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter da Costa Porto, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter da Costa Porto, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter da Costa Porto, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 13 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, é o 6º voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, primeiro voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 7º voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins, 8º voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 9º voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu , 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, 1 voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 20 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – O Dr. Walter da Cosa Porto tem o seu 8º voto.

 O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Marcelo Cerqueira, 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dra. Zilda Arns, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Marcelo Cerqueira, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dra. Zilda Arns, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.
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O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 25 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 28 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 29 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 30 votos.
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 O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 31 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 32 votos.

 O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI - Em branco, 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 33 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 34 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

1091

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, 3.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 35 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 36 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 37 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 38 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 39 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 40 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 41 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 42 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 43 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 44 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 45 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 46 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 47 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 48 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 49 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 20 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 50 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 51 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 1 voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 52 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 53 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 54 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 25 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 55 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 56 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Itamar Serpa, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Itamar Serpa, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 57 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 28 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 58 votos.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

1096

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 25 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 29 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 59 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 25 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 60 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 61 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 62 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 30 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 31 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 63 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 64 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 32 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 28 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 65 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 66 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 28 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 29 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 33 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – O Dr. Walter da Costa Porto consegue seu

12º voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 30 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 67 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 68 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda, 31º voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 69 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 29 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 70 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 32 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 71 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 30 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 33 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 34 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, 4.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 72 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 31 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 34 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – O Dr. Marcelo Cerqueira consegue o seu 5º

voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 35 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 36 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins, 35 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins, 36 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 37 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 73 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 32 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 74 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Silva, 37 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 33 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 75 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, 5.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 34 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 76 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 77 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 38 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 38 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 35 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 35 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 78 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda 39 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 36.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira 79 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 40 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 39 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 80 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 37 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 38 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 40 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 81 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 82 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 41 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 41 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 39 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 83 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 84 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 42 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI - Em branco, 6.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 85 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 86 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 40 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 43 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 42 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI - Em branco, 7.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 43 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 87 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.
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O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 44 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 88 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 89 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 41 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 44 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 90 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 45 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 46 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

 O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 91 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 92 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 42 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 43 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 47 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 45 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 48 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 93 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 44 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 45 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 94 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 95 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 96 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 46 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 49 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 97 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 50 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 98 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 46 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 99 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 47 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 100 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins, 51 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins, 52 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 47 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 101 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 48 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 102 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins, 53 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Faço a observação de que, nesta

sobrecarta, vieram duas cédulas. Como há uma cédula totalmente em branco,
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vamos desconsiderá-la e contar apenas o voto do Dr. Evandro Lins, que eu já havia

“cantado”, e da Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 49 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 103 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 48 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins, 54 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 49 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 104 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 50 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva, 55 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 105 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 106 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva, 56 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 51 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Itamar Serpa, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. José de Abreu, 50 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. José de Abreu, 51 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 107 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 108 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

 O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 57 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 109 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 58 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 110 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. José de Abreu.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. José de Abreu, 52 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 59 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 52 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 111 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Edmar Moreira, 112 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Nulo.

O SR. ENI VOLTOLINI – Nulo, 1 voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. José de Abreu, 53 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 113 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 114 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Itamar Serpa, 13 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 53 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 54 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. José de Abreu, 54 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 115 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 55 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. José de Abreu, 55 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Edmar Moreira, 116 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Cento e dezessete votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 56 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI - Em branco, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.
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O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 60 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 56 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Sessenta e um.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 57 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 62.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 58 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 118 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 57 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Cinqüenta e oito votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 119 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 63 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter Porto, 22 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 120 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 64 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Sessenta e cinco.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Itamar Serpa, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 59 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter Porto, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 121.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 59 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 122.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter Porto, 24º voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI - Em branco, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dr. Evandro Lins e Silva.
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O SR. ENI VOLTOLINI - Evandro Lins e Silva, 66 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Sessenta e sete para Evandro Lins e Silva.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Itamar Serpa, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 123 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 124 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 68 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 60 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 125 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 126 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 60 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 61 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 69 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 70 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 61 votos

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 127 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 62 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 71 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 128 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 63 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 72 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 62 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 129 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 130 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 131 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 132 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 133 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 134 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 63 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 25 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 135 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 136 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Cento e trinta e sete votos, Edmar Moreira.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter Porto, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, 10.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – O Dr. Marcelo Cerqueira consegue o seu 17º

voto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva, 73.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Itamar Serpa.

O SR. GERSON GABRIELLI – Itamar Serpa, 21.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 138.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 139.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 28.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva, 74 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Marcelo Cerqueira, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter Porto, 29 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, 11.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 140 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 64.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva, 75.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – A Dra. Zilda Arns está com 64 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 65 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 141 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 65.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 142.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 66 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 76 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 77 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 143 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Costa Porto, 30 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 67 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 78 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 79 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 68 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 144 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 145 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 80 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 146 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 147 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 148 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 66 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 149 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 67 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 150 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 151 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 81 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Costa Porto, 31 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Costa Porto, 32 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 152 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 153 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Costa Porto, 33 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 82 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Nulo.

O SR. ENI VOLTOLINI – Nulos, 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 154 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. GERSON GABRIELLI – Em branco, 12.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 263.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 12/12/01 Montagem: Sérgio

1123

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 155 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 69 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 34 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 35 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 156 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 157 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dra. Zilda Arns, 70 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 83 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 84 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 71 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 72 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 158 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 85 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 73 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 86 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 159 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 68 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 36 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. José de Abreu.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. José de Abreu, 69 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Itamar Serpa, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 160 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 161 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 162 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLIN – Em branco: 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 70 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Deputado Edmar Moreira, 163 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Marcelo Cerqueira, 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 71 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 72 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Deputado Edmar Moreira, 164 votos.

] O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dra. Zilda Arns, 74 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Evandro Lins e Silva, 87 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 75 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 165 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Itamar Serpa, 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 76 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 166 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 167 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 25 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 88 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 77 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 168 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 89 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 90 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 169 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 73 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 170 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 74 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 171 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 172 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 75 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 91 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 37 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 173 votos

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 92 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.
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O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 38 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 76 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 174 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Há duas cédulas, uma em branco e

outra válida.

Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Itamar Serpa, 25 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 39 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI - Em branco, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 78 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 175 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 176 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Walter da Costa Porto, 40 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Walter da Costa Porto, 41 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 177 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 42 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 77 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 78 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Edmar Moreira, 178 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 179 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Itamar Serpa.

O SR. ENI VOLTOLINI – Itamar Serpa, 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - José de Abreu, 79 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 93 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Marcelo Cerqueira, 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter da Costa Porto, 43 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.
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O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 79 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Marcelo Cerqueira, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 80 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira: 180 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira: 181 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira: 182 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu: 80 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco: 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira: 183 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu: 81 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu: 82 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira: 184 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu: 83 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira: 185 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira: 186 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira: 187 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Walter Porto: 44 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter Porto: 45 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva: 94 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva: 95 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns: 81 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira: 188 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Walter Porto: 46 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira: 189 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Vamos anular este voto, porque tem

três marcações. Nulo.

O SR. ENI VOLTOLINI – Nulo: 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva: 96 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu: 84 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Zilda Arns: 82 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva: 97 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Evandro Lins e Silva: 98 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira: 190 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 85 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 191 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 192 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 47 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 99 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 86 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Marcelo Cerqueira, 28 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 193 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 87 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 194 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 88 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 195 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 196 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 100 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 101 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 83 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 84 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 102 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 197 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 85 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 198 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 199 votos.

 O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 86 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 200 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 201 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 87 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 202 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dra. Zilda Arns, 88 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI - Dr. Evandro Lins e Silva, 103 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado José de Abreu, 89 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI - Deputado Edmar Moreira, 203 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 90 votos.

 O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – 204 votos, Deputado Edmar Moreira.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Mais uma sobrecarta em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, dezesseis.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 206.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI - Dr. Walter Porto consegue 48 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – José de Abreu, 91.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 207.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 104 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 208 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 209 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 49 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Itamar Serpa.

 O SR. ENI VOLTOLINI – Itamar Serpa, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Walter Porto, 50 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 210 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 211 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 105 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 89 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 212 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 51 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 213.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 52 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 90 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Duzentos e quatorze votos para o Deputado Edmar

Moreira.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 91 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 106 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Walter Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter Porto, 53 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 215 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 92 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 216 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.
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O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 54 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 92 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 217 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 218 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 107 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 108 votos. Confirmando:

108 votos Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 93 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 109 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 219 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 220 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dra. Zilda Arns.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dra. Zilda Arns, 94 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 221 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 222 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 55 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 56 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 93 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 223 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 224 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 225 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 226 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 57 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Em branco.

O SR. ENI VOLTOLINI – Em branco, 18 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 110 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 94 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 227 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Edmar Moreira, 228 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 95 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 111 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado Edmar Moreira.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado Edmar Moreira, 229 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 96 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Dr. Evandro Lins e Silva, 112 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Walter da Costa Porto.

O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Walter da Costa Porto, 58 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Deputado José de Abreu.

O SR. ENI VOLTOLINI – Deputado José de Abreu, 97 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Marcelo Cerqueira.
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O SR. GERSON GABRIELLI – Dr. Marcelo Cerqueira, 28 votos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Dr. Evandro Lins e Silva.

O SR. ENI VOLTOLINI – Cento e treze votos para o Dr. Evandro Lins e Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Encerrada a apuração, vamos fazer,

em seguida, a contagem.

Vamos anunciar o resultado oficial da apuração: Deputado Edmar Moreira,

229 votos; Dr. Evandro Lins e Silva, 113 votos; Deputado Itamar Serpa, 27 votos;

Deputado José de Abreu, 97 votos; Dr. Marcelo Cerqueira, 29 votos; Dr. Walter da

Costa Porto, 58 votos; Dra. Zilda Arns, 94 votos. Votos em branco, 18. Votos nulos,

3.

Vamos anunciar os eleitos e respectivos suplentes.

Foram eleitos titulares do Conselho da República e para 1º, 2º, 3º e 4º

Suplentes, respectivamente, os seguintes candidatos: Deputado Edmar Moreira e

Dr. Evandro Lins e Silva; 1º Suplente, Deputado José de Abreu; 2º Suplente, Dra.

Zilda Arns; 3º Suplente, Dr. Walter Costa Porto; 4º Suplente, Dr. Marcelo Cerqueira.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Anunciado o resultado oficial,

parabenizo o nobre colega Deputado Edmar Moreira, que já havia vencido no

primeiro escrutínio, na semana passada.

Com a palavra o nobre Deputado Edmar Moreira, Conselheiro da República.

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, inicialmente quero agradecer a esta Mesa, que presidiu esta apuração, e

também aos escrutinadores e funcionários da Casa.

Veja como é o destino, Sr. Presidente. São exatamente 11 horas 10 minutos,

exatamente o número com o qual disputo pelo PPB. O meu número é 1110. Apenas

uma curiosidade.

Agradeço ao meu partido, o PPB, através do nosso Líder Odelmo Leão, que

propiciou que eu me candidatasse mais uma vez ao cargo de Conselheiro da

República; ao meu amigo e Líder Roberto Jefferson, do PTB, que nos apoiou; ao

Líder Miro Teixeira, do PDT, e toda a bancada desse partido, e, em particular, ao

Presidente do PL, meu amigo Valdemar Costa Neto.

Agradeço também a todos as Sras. e Srs. Deputados desta Casa, que mais

uma vez me reconduziram ao Conselho da República, para atender a um dispositivo

constitucional.

Sr. Presidente, sei da responsabilidade e da grande honra que significa

representar esta Casa no Conselho da República. Com certeza, farei de tudo, mais

uma vez, para não decepcioná-los e, acima de tudo, o meu querido Estado de Minas

Gerais e aos meus eleitores que me reconduziram a esta Casa.
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Parabenizo também os demais candidatos com os quais tive a honra de

disputar esse pleito. Tenho certeza de que todos teriam condições de representar

esta Casa com muito brilhantismo e competência no Conselho da República.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o meu muito obrigado e tenham todos

uma boa noite.
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O SR. JOSÉ DE ABREU – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero agradecer aos colegas pelos 97 votos

que recebi para ocupar o cargo de 1º Suplente, como Conselheiro da República.

Muito obrigado a todos, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) – A Mesa Diretora da Câmara dos

Deputados vai oficializar ao Sr. Presidente da República o resultado das eleições.

Ao encerrar esta sessão, quero apenas anunciar ao Brasil que neste dia

histórico esta Casa aprovou a correção da tabela do Imposto de Renda em 17,5%.

Aprovou também projeto, de autoria do Senador Roberto Requião, que estabelece

normas para as eleições, a fim de ampliar a segurança e a fiscalização do voto

eletrônico. Esse projeto já havia sido aprovado no Senado e hoje a Câmara dos

Deputados o aprovou.

Também hoje, sob a Presidência do Deputado Aécio Neves, a Câmara

aprovou a estruturação da carreira previdenciária no âmbito do INSS, o que colocou

um ponto final à greve dos servidores do INSS.

A Câmara dos Deputados aprovou, ainda no dia de hoje, protocolo da

convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher,

assinado pelo Governo brasileiro em 13 de maio de 2001, em Nova Iorque, na ONU.

Também aprovou projeto oriundo do Senado que altera a legislação do Imposto de

Renda das Pessoas Físicas e dá outras providências. Por fim, aprovou projeto de lei

complementar, de autoria do Sr. Deputado Paulo Gouvêa, pela não implicação da

matéria com aumento ou diminuição das receitas e das despesas públicas, não

cabendo pronunciamento ou contra-indicação.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Apresentação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
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VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Nada mais havendo a tratar, vou

encerrar a sessão, lembrando que, amanhã, quinta-feira, dia 13 de dezembro, às 16

horas, haverá sessão solene em homenagem a João Cândido, primeiro grande herói

brasileiro do século.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - COMPARECEM MAIS OS

SENHORES:
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Encerro a sessão, designando para a

sessão extraordinária de amanhã, quinta-feira, dia 13 de dezembro, às 9 horas, a

seguinte

ORDEM DO DIA
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(Encerra-se a sessão às 23 horas e 15 minutos.)


