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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - A lista de presença registra na Casa o

comparecimento de 195 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

trabalhos.

A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II - LEITURA DA ATA

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 2ª Secretária, procede à

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

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Passa-se à leitura do expediente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 1ª Secretária, procede à

leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Finda a leitura do expediente,

passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Simão Sessim.
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O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como um dos representantes da bancada

fluminense nesta Casa, eu não poderia deixar, em hipótese alguma, de manifestar a

minha alegria, a minha satisfação e o meu enorme orgulho pela escolha da cidade

maravilhosa do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

Como disse o Presidente Lula, “prevaleceu a razão, a paixão e a verdade”.

Afinal, o Rio de Janeiro tem alma e um coração que batem bem mais forte quando

quer demonstrar a sua enorme capacidade de superação de obstáculos.

O triunfo da última sexta-feira sobre as grandes metrópoles, como Chicago,

Tóquio e Madri, representa, indubitavelmente, um marco sem precedentes para a

Cidade Maravilhosa, para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, para o

continente também, mas sobretudo para o povo brasileiro.

Nós, que acreditamos nas consequências positivas que os Jogos Olímpicos

trarão para o Brasil, estamos muito eufóricos, não resta a menor dúvida. Parabéns

ao Governador Sérgio Cabral, ao Prefeito Eduardo Paes e a todos os cidadãos

brasileiros que lutaram como verdadeiros heróis para tornar este sonho antigo em

uma grata e feliz realidade.

E eu, particularmente, não poderia também deixar de reconhecer os méritos,

e que méritos, do Presidente Lula nessa conquista inédita, nessa vitória histórica,

não apenas para o Brasil, mas sobretudo para a América do Sul, abrindo, assim,

mais um importante espaço no cenário esportivo mundial para que possamos

mostrar a grande força do povo deste continente, que ganha de vez por todas a sua

cidadania internacional.
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Todos nós, acredito eu, concordamos com a Ministra Dilma Rousseff, da

Casa Civil da Presidência da República, quando ela diz que o País, finalmente,

alcançou um patamar de reconhecimento internacional e de seu verdadeiro papel de

liderança na América Latina.

Fez justiça, inclusive, o editorial intitulado Hora da Virada, do jornal O Globo

de sábado passado, dia 3 de outubro, ao frisar que “é inegável que o protagonismo

mundial do presidente Lula foi trunfo-chave na votação esmagadora” obtida pela

cidade do Rio de Janeiro sobre Madri, a segunda colocada. E mais: que, em mais de

500 anos de história, o dia 2 de outubro tem de entrar na crônica da cidade como um

divisor de águas.

Não podemos esquecer que o sonho olímpico começou a tornar-se realidade

já no ano passado, mais precisamente em junho, quando o Presidente Lula assinou

medida provisória destinando R$85 milhões para que o Brasil pudesse bancar a

candidatura do Rio de Janeiro como cidade-sede das Olimpíadas 2016.

É verdade, Sr. Presidente e nobres Deputados, a imagem de Lula se fortalece

ainda mais, dentro e fora do País, da mesma forma que não podemos deixar de

reconhecer e destacar o efeito prático da união que envolve os Governos Federal,

Estadual e Municipal.

Agora, Sr. Presidente, é chegada a hora da união de todos nós, brasileiros,

independentemente de classe social, vocação política ou crença religiosa. Até

porque a conquista dos Jogos Olímpicos nos traz mais responsabilidade. É chegada

a hora, repito, de arregaçarmos as mangas e começarmos a trabalhar para não

decepcionarmos o mundo, que direciona, agora, o seu foco para o Brasil, mais

precisamente para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.
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É muito boa a informação do Ministério do Esporte, que estima em 11 bilhões

de dólares o aumento do nosso PIB e a consequente criação ou geração de mais de

120 mil postos de trabalho, por ano, entre 2009 e 2016, em razão da conquista das

Olimpíadas. E o primeiro impacto dessa nossa vitória chega com a deflagração de

megainvestimentos na infraestrutura da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Até porque serão 55 os setores da economia beneficiados com a vinda dos

Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, irradiando imediatamente para o País os

efeitos dessa extraordinária conquista.

Reitero, portanto, ao Presidente Lula, ao Governador Sérgio Cabral, ao

Prefeito Eduardo Paes e aos demais empreendedores dessa extraordinária

conquista o meu orgulho e os meus agradecimentos em nome dos 4 milhões de

habitantes da Baixada Fluminense, que me honram com sua representatividade

nesta Casa do Povo.

Muito obrigado.
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O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito

seja registrada nos Anais da Casa matéria que diz:

 “O vice-governador da Paraíba, Luciano Cartaxo

(PT), quebrou compromisso não apenas apalavrado, mas

assinado de próprio punho, ao defender a reeleição de

José Maranhão (PMDB). Um documento ao qual o

Parlamentopb teve acesso, com exclusividade, mostra

que o petista firmou um acordo ainda em 2006 para ceder

seu apoio em 2010 aos candidatos ao Governo e Senado

indicados pelo PSB paraibano”.

O texto mostra infelizmente a degeneração da política por parte desse senhor.

E da própria relação.

Solicito que também seja registrada nos Anais da Casa a matéria Com o

apoio da sociedade, seguimos em luta, da Secretaria Nacional do MST.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINAS 9 A 9-A)
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O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, venho a esta tribuna registrar minha participação nas festas

comemorativas dos 48 anos da emancipação do Município de Itamaraju, no sul da

Bahia, realizadas no dia 5 de outubro.

Recebidos pelo Prefeito Dilson Batista e seu secretariado, participamos de

singela e alegre cerimônia, juntamente com o Presidente da Câmara de Vereadores,

George Passos, os Vereadores Erclei, Jânio e Toinzinho e o Comandante da 43ª

Companhia de Polícia Militar, major Raimundo Magalhães, além de outras

autoridades locais.

O evento foi animado pela apresentação de inúmeras bandas colegiais

disputando a premiação do 5º Concurso de Bandas Marciais.

Itamaraju é uma cidade de grande importância regional, tem uma população

de mais de 70 mil habitantes e já foi considerada a mais importante da região,

encontrando-se hoje em quarto lugar em termos populacionais. Ela se situa nas

serras descritas na carta de Pero Vaz de Caminha quando do descobrimento do

Brasil e tem uma extensão territorial de 2.370 quilômetros quadrados. O primeiro

rebanho bovino foi de Itamaraju, que foi também o primeiro produtor de café conilon.

Em termos econômicos, o Município é importante produtor de cacau. Sua

importância foi reafirmada recentemente com a inauguração da primeira fábrica de

pasta de cacau fino da Bahia, no dia 25 de agosto.

A fábrica vai absorver a produção de amêndoas de cacau de centenas de

agricultores do território do extremo sul, possibilitando maior renda e qualidade de
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vida para a população local. Como é de conhecimento geral, um dos problemas da

região cacaueira é que a grande riqueza gerada pela produção de cacau é

apropriada nos processos finais de produção e comercialização do chocolate.

Agregar valor ao produto é o que se pretende ao fomentar a produção de

pasta de cacau fino e posteriormente chocolate fino de alta qualidade na região.

Estão programadas pelo menos 20 fábricas para a região cacaueira da Bahia. A

primeira instalada Itamaraju teve a honra de inaugurar, assumindo a vanguarda

desse processo que trará novas perspectivas de desenvolvimento para a região.

Assim, Sras. e Srs. Deputados, quero deixar registrado meu agradecimento

ao povo de Itamaraju e ao Prefeito Dilson pela hospitalidade e atenção com que me

receberam e manifestar minha solidariedade a todos os esforços da comunidade

local na busca de um desenvolvimento sustentável e uma vida de qualidade para

todos.
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. Pela ordem. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, ratifico,

mais uma vez, que a cada 17 horas morre um trabalhador da segurança pública.

Dia 3 de outubro de 2009, o soldado Douglas Rocha Simonelli, do Batalhão

ROTAM da Polícia Militar de Minas Gerais, foi assassinado brutalmente em Belo

Horizonte, tornando-se mais uma vítima desse processo pernicioso por que estão

passando os trabalhadores da segurança pública.

Tal informação só vem confirmar os dados da ONU, que registra como

profissão mais estressante do mundo a do trabalhador em segurança pública.

Portanto deixo aqui registrado a morte de mais um operador de segurança

pública no País.

Sr. Presidente, quero, neste momento, falar a respeito de uma importante

instituição que, no decorrer dos últimos 20 anos, tornou-se referência nacional.

Todos sabem da grande relevância que o trabalho da Polícia Militar tem sobre

a sociedade, combatendo a criminalidade todos os dias, zelando pelo bem-estar e

pela tranquilidade da população em geral. Mas muitos ainda desconhecem os

relevantes serviços prestados pelo Hospital da Polícia Militar, um modelo de

instituição médica, cuja finalidade é prestar um melhor atendimento para a

população e para esses bravos homens que todos os dias se dedicam à proteção de

toda a sociedade civil, combatendo a criminalidade urbana, que cresce

demasiadamente, aterrorizando todos, muitas vezes fazendo dos operadores da

segurança pública seus alvos principais.
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A partir daí podemos enxergar o tamanho da importância de investirmos

numa instituição que atende desde policiais da ativa até da reserva e seus

dependentes, chegando a um total de 45 mil pacientes, que não possuem e muito

menos têm condições de manter um plano de saúde particular.

O Hospital da Polícia Militar, além de ser referencia nos casos de tratamento

contra epidemias, age também trabalhando no acolhimento familiar do programa de

Reabilitação à Saúde do Toxicômano e Alcoolista, que se iniciou no ano de 1995 e,

desde lá, atende a policiais militares e à população maior de 18 anos, de ambos os

sexos.

Mas o funcionamento dessa maravilhosa instituição está prejudicado, devido

à redução de seu quadro funcional. Há 11 anos era mantido um quadro de 71

médicos militares. Infelizmente, mesmo com o aumento da demanda, a instituição

opera hoje com 38 médicos na ativa.

Até onde o imperador está querendo chegar? Além do baixo salário e do

regime de escravidão, estão querendo deixar nossos homens sem o atendimento

médico necessário?

Gostaria de deixar registrado mais um dos inúmeros descasos com a Policia

Militar vivenciado pelo estado do Espírito Santo, e mais uma vez, faço a mesma

pergunta ao imperador: até onde quer chegar? Até a escassez total de nossos

homens?

Uma instituição pronta para salvar vidas não pode ter seu quadro de

funcionários reduzidos. Os policiais e a própria população necessitam dos serviços

prestados pelos médicos militares, que trabalham com a finalidade de garantir bom

atendimento e salvar vidas.
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Sr. Governador, vamos respeitar a dignidade do ser humano. O direito à

saúde está sendo prejudicado. Em vez de interferir de maneira negativa, o Sr.

Imperador deveria investir nessa instituição, para que possa continuar atendendo a

todas as demandas que dela necessitam.

Aproveito o momento para pedir o apoio dos ilustres Parlamentares para a

aprovação da PEC 300, de 2008.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Sr. Iran

Barbosa.

 O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de destacar a aprovação nesta Casa,

na última quinta-feira, de matéria importantíssima: o Projeto de Decreto Legislativo

nº 795, de 2008, que ratifica a Convenção nº 151 da Organização Internacional do

Trabalho — OIT, que trata da negociação coletiva no âmbito do serviço público. Para

nós, essa foi uma conquista fundamental, já que é uma luta antiga do movimento

sindical do País, especialmente da Central Única dos Trabalhadores — CUT.

Quero destacar a importância de termos aprovado tal matéria e peço

agilidade do Senado Federal, onde espero que tramite e seja aprovada com

tranquilidade, para que se transforme numa realidade na vida dos servidores

públicos.

Sr. Presidente, quero também manifestar o meu apoio à luta dos servidores

da Fundação Nacional de Saúde — FUNASA. Os trabalhadores reivindicam, entre

outros pontos, a realização de concurso público para o provimento de vagas

existentes, para que sejam supridas as deficiências que tanto tornam precários os

trabalhos da FUNASA. Também pedem a atualização do vale-alimentação e se

posicionam contra a transferência de servidores para o Sistema Único de Saúde,

pois consideram ser insustentável a criação da Secretaria de Vigilância Sanitária,

por negar a história da FUNASA.

Na última semana, estiveram em meu gabinete, em Brasília, representantes

do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado

de Sergipe, o SINDIPREV/SE. Na ocasião, as reivindicações foram entregues.
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Aproveito este pronunciamento para pedir que seja garantida por esta Casa ampla

divulgação ao documento do sindicato.

Era o que tinha para o momento.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINAS 17 A 17-E)
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O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero ressaltar o depoimento do

Presidente da PETROBRAS, Sérgio Gabrielli, em Comissão Especial destinada a

examinar projeto sobre o pré-sal.

Ele está neste momento falando sobre o desempenho da empresa ao longo

dos últimos anos e fez questão de esclarecer uma coisa importante. Tem sido

repetido no neste plenário que a Lei nº 9.478, a Lei do Petróleo, foi a responsável

pelo crescimento da PETROBRAS. Ele desmonta essa tese dizendo que o avanço

da empresa, o aumento da produção de petróleo em 2 campos, Tupi e Júpiter, é

anterior à Lei nº 9.478 e ao leilão marco zero.

Portanto, a PETROBRAS é a empresa que é pelo fato de ser estatal e de ter

tido o petróleo sob seu monopólio, que foi quebrado em 1998.
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O SR. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

 A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-AM. Pela ordem. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assim como milhões

de brasileiros, quero comemorar o fato de, na última quinta-feira, o Brasil ter sido

escolhido para sediar as Olimpíadas de 2016. Depois da Copa, em 2014, teremos as

Olimpíadas.

Esse fato, além de ser importante para o Brasil, porque deverá propulsionar o

desenvolvimento e a busca de um País mais justo socialmente, sem dúvida alguma,

aumenta e muito a autoestima do povo brasileiro. Somos uma Nação que sabe e

sempre soube superar todas as dificuldades e crescer.

Então, quero cumprimentar o Presidente Lula e o Ministro Orlando pelo belo

trabalho, e comemorar esse fato com todo o povo brasileiro. Não apenas o Rio de

Janeiro, mas o Brasil inteiro está sorrindo, Sr. Presidente.

Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra o Deputado Celso

Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero exaltar a grande vitória que conseguimos

em audiência pública realizada na sexta-feira, na cidade de São Carlos, Santa

Catarina, quando conquistamos um Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia — IFET, para atender toda a região da beira do Rio Uruguai, no

Município de São Carlos.

Registro ainda nossa participação na I Feira Agropecuária Industrial e

Comercial de Cunhataí e o transcurso do 48º aniversário de emancipação político-

administrativa dos Municípios de Quilombo e Coronel Freitas.

Sr. Presidente, quero ainda falar sobre a grande conquista dos Jogos

Olímpicos de 2016. Na última sexta-feira, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida,

em Copenhagen, Dinamarca, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), como sede

dos jogos Olímpicos de 2016. Essa é uma conquista de todo o povo brasileiro e

deve-se em grande parte ao trabalho superprofissional desenvolvido pelas

autoridades brasileiras, especialmente as ligadas ao esporte, juntamente com o

Governo do Estado e da Capital. Quero frisar a participação decisiva do Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva na campanha e na escolha da cidade sede.

A comemoração, tão justa, pela conquista da primeira Olimpíada a ser

realizada na América do Sul nos traz grandes responsabilidades. Serão necessárias

inúmeras ações e superação diária do Poder Público para que o evento marque uma

virada na realidade brasileira e deixe um legado positivo não apenas para os

cariocas, mas para o povo brasileiro e futuros turistas que receberemos. Estima-se
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que 48% dos investimentos que serão realizados para os Jogos beneficiarão os

demais Estados brasileiros.

Os jogos Olímpicos, assim como a Copa do Mundo, podem nos proporcionar

um futuro incrível se bem aproveitados. Não só pelo legado esportivo e pela inclusão

social, mas também na área econômica. Para que isso ocorra é preciso trabalhar

duro desde agora para desenvolver de forma rápida e eficiente os projetos de cada

estádio, rodovia ou aeroporto para 2014 e 2016. Não podemos perder tempo para

não cairmos nos problemas de sempre, como a pressa nas obras e a falta de

clareza na prestação de contas, o que acarretaria muitos problemas, entre eles o

não aproveitamento no legado olímpico para as próximas gerações.

Nossa principal ação deve ser o planejamento, essencial para uma realização

bem-sucedida, a exemplo do que ocorreu em Barcelona 1992 e está ocorrendo em

Londres, sede dos jogos de 2012. Como realizaremos a copa do mundo de 2014 e

muitas obras serão realizadas para receber o mundial, devemos aproveitar as obras

pensando nos jogos Olímpicos, especialmente as ligadas a infraestrutura e

mobilidade urbana, como metrô, corredores de ônibus, estacionamentos, aerovias,

portos, ampliação hoteleira e esportiva, por exemplo.

Outra questão de extrema importância que precisa ser resolvida refere-se ao

saneamento, em todas as suas vertentes: água, esgoto, drenagem das águas

pluviais e resíduos sólidos. Para isso é preciso a união de todas as esferas

governamentais para aproveitar a sinergia entre os 2 eventos e realizar as

mudanças necessárias.

Sr. Presidente, caros colegas, não podemos desperdiçar essas raras chances

para desenvolver o País e a competência das empresas brasileiras. É certo que
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nosso principal problema está na infraestrutura e essa deve ser nossa prioridade

diária. Rio 2016 é uma chance de ouro para acelerarmos o desenvolvimento do

esporte brasileiro como um todo.�O maior legado dos jogos será um futuro melhor

para o povo brasileiro.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra pela ordem o Deputado

Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer desta tribuna um apelo ao

Presidente da Comissão de Minas e Energia para que marque a audiência,

solicitada por mim e pelo Deputado Julião Amin, referente ao consórcio de energia

de Estreito, no Estado do Maranhão.

Ali existe um grupo de cerca de 300 pessoas acampadas, composto por

trabalhadores rurais, pescadores, índios, ribeirinhos e outros, que reclama do

consórcio, do Governo Estadual e do Governo Federal respostas imediatas para os

seus problemas.

Portanto, peço ao Presidente da Comissão de Minas e Energia que marque

essa audiência com brevidade, a fim de que possamos, em conjunto, encontrar uma

alternativa para essas populações humildes, carentes, que podem ficar mais pobres

ainda com esse grande empreendimento.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra a pela ordem a

Deputada Janete Capiberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, reuni-me, na quinta-feira, 1º de outubro, com os Srs.

Patrick Azevedo e Magno Amanajás, representantes, no Amapá, da empresa de

telefonia celular Oi. Reiterei a urgência da implantação do serviço de telefonia móvel

celular nos Municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Itaubal do

Piririm, Amapá, Tartarugalzinho, Cutias e Pracuúba, hoje completamente isolados.

Ouvi deles o compromisso de implantar o serviço o mais rapidamente

possível, já que o objetivo da Oi é dar cobertura total em pelo menos 12 dos 16

municípios amapaenses. Serra do Navio e Pedra Branca deverão ser os primeiros,

ainda em 2010.

Manterei as populações desses 7 municípios informadas desta minha ação

política para que o serviço de telefonia celular chegue até elas.

Entrego, em anexo, cópia do ofício que entreguei aos executivos da Oi.

Peço, Sr. Presidente, a divulgação do meu pronunciamento nos órgãos de

comunicação desta Casa.

Muito obrigada.

OFÍCIO A QUE SE REFERE A ORADORA
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINA 25)
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra o Deputado Albano

Franco.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil viveu, inegavelmente, nestes últimos

dias, instantes de alegria, felicidade e emoção quando foi escolhido para sediar as

Olimpíadas de 2016 e, muito mais, pelo fato de ser a cidade do Rio de Janeiro o

local do evento.

O Rio de Janeiro é a grande síntese da nossa Nação, refletida na maravilha

da sua natureza e na alegria contagiante de sua gente.

O dia seguinte da felicidade corresponde ao início dos grandes desafios e

trabalhos que terão de ser enfrentados.

Além dos projetos de infraestrutura que serão desenvolvidos, temos de voltar

as atenções para o desenvolvimento técnico dos atletas, dando-lhes todo o apoio

para sua formação, aperfeiçoamento e treinamento no sentido de que venham a ter

um desempenho de excelência nas várias competições, conquistando recordes e

medalhas, objetivo maior desses jogos que simbolizam a confraternização dos

povos do planeta, pois o esporte, sem dúvida, é um importante fator de união das

nações.

É sabido que no Brasil muitos atletas de elevado padrão sofrem por falta de

apoio. Por essa razão, um dos focos que devemos ter daqui para frente é corrigir

essa realidade.

Temos que dar um salto de qualidade de grande significado não só nos

esportes individuais, como também nos coletivos que vão exigir por parte dos

organizadores enorme atenção. Confio no trabalho do Comitê Olímpico
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Internacional, na total integração que terá de ser feita entre os Ministérios do

Esporte, Educação e Saúde.

Registro também minha confiança na capacidade e nos conhecimentos do Dr.

Carlos Arthur Nuzmann, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele conhece os

problemas do esporte brasileiro e as dificuldades dos nossos atletas.

Motivar os atletas, desenvolver novos talentos, oferecer estímulos aos jovens

brasileiros, melhorar as escolas nas áreas ligadas ao esporte, estimular os

professores ligados á educação física e os treinadores, para que eles se dediquem

ao máximo no preparo dos que irão representar o País na grande competição.

Sediar as olimpíadas é uma conquista importante, mas conquistar medalhas

nas competições e dar ao Brasil uma posição de destaque nas várias competições é

o grande desafio.

Tudo isso requer muito esforço, muita dedicação, mas tenho certeza de que

nós podemos realizar uma grande Olimpíada em 2016.

É o que espero, é o que desejo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra pela ordem o Deputado

Sérgio Barradas Carneiro.

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. Pela ordem. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Exmo. Sr. Presidente, nobres Parlamentares, pesquisa

Datafolha divulgada recentemente revela que o brasileiro tem alto padrão ético e

moral, mas percepção ampla de corrupção no País.

A pesquisa, denominada Retrato da Ética no Brasil, mostrou, por exemplo,

que 94% das pessoas entrevistadas consideram errado oferecer propina e 94%

concordam ser repreensível vender voto. No entanto, 13% dos entrevistados

admitem já ter negociado voto em troca de dinheiro, emprego ou presente. Esses

13% representam cerca de 17 milhões de pessoas maiores de 16 anos no universo

de 132 milhões de eleitores considerados pelo Datafolha. Assim, a pesquisa prova

que o brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados,

mas vive sob o espectro da corrupção.

Alguns entrevistados, por exemplo, declararam ter cometido essas práticas de

forma concomitante. Separados por benefício, 10% mudaram o voto em troca de

emprego ou favor; 6% em troca de dinheiro; 5% em troca de presente. Dos

entrevistados, 12% afirmam que estão dispostos a aceitar dinheiro para mudar sua

opção eleitoral; 79% acreditam que os eleitores vendem seus votos; e 33% dos

brasileiros concordam com a ideia de que não se faz política sem um pouco de

corrupção. Para 92%, há corrupção no Congresso e nos partidos políticos; e 88%

acreditam que há corrupção na Presidência da República e nos Ministérios.

Outro dado apontado na pesquisa mostra que 31% dos entrevistados colaram

em provas ou concursos (49% entre os jovens); 27% receberam troco a mais e não
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devolveram; 26% admitiram passar o sinal vermelho; 14% assumiram parar carro em

fila dupla. Dos entrevistados, 68% compraram produtos piratas; 30% compraram

contrabando; 27% baixaram música da Internet sem pagar; 18% compraram de

cambistas; 15% baixaram filme da Internet sem pagar.

E são os mais ricos e mais estudados os que têm as maiores taxas de

infrações (97% dos que ganham mais de 10 mínimos assumem ter cometido

infrações e 93% daqueles que têm ensino superior também), sendo que 17% dos

mais ricos assumem frequência pesada de irregularidades (11 ou mais atos). Entre

os mais pobres, 76% assumem infrações; dos que têm só o ensino fundamental,

74% afirmam o mesmo. Apesar disso, 74% dizem que sempre respeitam as leis,

mesmo se perderem oportunidades, e 56% afirmam que a maioria tentaria tirar

proveito de si, caso tivesse chance.

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar esses dados nos Anais da Casa. Vou

publicar, no meu site, a pesquisa na íntegra.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra o Deputado Sebastião

Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, peço ao Presidente da Casa, Deputado Michel Temer,

prioridade na criação de 2 Comissões Especiais para tratar de assuntos dos mais

relevantes para o nosso País.

A primeira é relativa à criação de Municípios. São mais de 30 projetos com o

objetivo de regulamentar a Emenda Constitucional nº 15, de 1996, para que os

Estados possam criar Municípios, sair desse imobilismo que já dura mais de 16

anos.

A segunda Comissão Especial é para tratar de orçamento impositivo. Não

podemos mais conviver com essa peça de ficção que é o Orçamento Geral da

União. O Orçamento tem que sair daqui com acordo entre o Legislativo e o

Executivo para que aquilo que for aprovado aqui seja executado, a não ser nos

casos de exceção, de crise econômica. Nesses casos, o Governo encaminha para

cá os cortes que precisa fazer, e o Congresso Nacional os aprova.

É isto, Sr. Presidente: Comissões Especiais para tratar de orçamento

impositivo e criação de Municípios.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra o nobre Deputado

Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preocupado com a situação dos municípios

brasileiros, especialmente dos catarinenses, e atendendo a pedidos de diversas

lideranças do meu Estado, propus o Projeto de Lei n° 4.987/2009, que fixa o início

do ano letivo brasileiro no primeiro dia útil após o Carnaval.

Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — Lei nº 9.

394 — não define datas fixas para o calendário escolar. Estipula apenas a carga

horária mínima anual de 800 horas e um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho. Ao

optar por essa flexibilidade, o legislador tinha em mente a diversidade de realidades

dos sistemas de ensino deste imenso País, mas, de forma genérica, os calendários

escolares nos diferentes entes federados têm se iniciado no mês de fevereiro.

Acontece que o início das aulas já no começo de fevereiro é fator de grande

preocupação para muitos municípios que vivem basicamente do turismo, além de

ocasionar a fragmentação das férias das famílias brasileiras.

O resultado disso é a superdemanda turística de 26 de dezembro a 31 de

janeiro e abrupta queda depois desse período. Atualmente, esse problema ocasiona

perdas significativas de arrecadação e fechamento de postos de trabalho em muitos

Estados e municípios. Esses prejuízos para as economias estaduais e municipais,

bem como os transtornos familiares com a interrupção das férias escolares podem

ser evitados com uma medida simples: a determinação legal de que o calendário

escolar tenha início no primeiro dia útil após o Carnaval.
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A mudança proposta ao art. 23 da Lei nº 9.394 atende a essa necessidade e,

simultaneamente, mantém a possibilidade de adequação do calendário escolar às

peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Assim, a regra é que as

aulas tenham início após o Carnaval, mas a legislação é flexível para atender

àqueles gestores que julgam ser conveniente planejar uma data diferente em face

das necessidades próprias do sistema de ensino estadual e municipal.

O presente projeto de lei atende a uma demanda recorrente dos principais

destinos de turismo e lazer deste País que geram riquezas importantes para o

desenvolvimento de suas comunidades, sem, contudo, desrespeitar a flexibilidade e

a autonomia que a LDB decidiu imprimir à gestão da educação pública brasileira.

O projeto está na Comissão de Educação e Cultura, nas mãos da Deputada

Professora Raquel Teixeira, a Relatora.

Com esta iniciativa, espero beneficiar principalmente o trade turístico, grande

elemento de desenvolvimento e renda.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra o nobre Deputado

Manato.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na sexta-feira, eu estava em frente à televisão e fiquei muito

emocionado quando vi a divulgação da escolha da cidade do Rio de Janeiro como a

sede das Olimpíadas de 2016. Sinto muito orgulho pelo Presidente Lula! Fico

orgulhoso de ser brasileiro! Vai ser a primeira vez em que as Olimpíadas vão ser

disputadas na América do Sul, um feito inédito para o Brasil.

Parabéns a todos os atores que participaram da construção desse processo

para que o nosso País pudesse sediar as Olimpíadas!

Para aqueles que ainda não sabem, Sr. Presidente, a quantidade de

empregos que vão ser gerados na parte de infraestrutura, na parte de prestação de

serviços, principalmente na área de turismo, é muito grande. O nosso País,

principalmente o Rio de Janeiro, vai se desenvolver bastante, porque vão ter de

fazer novas rodovias e acessos, melhorar, enfim, a infraestrutura, o comércio, a rede

hoteleira.

Parabéns, Brasil, pelas Olimpíadas de 2016!
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O SR. DR. TALMIR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, eu gostaria de registar a Semana da Vida, promovida pela CNBB —

Setor Vida e Família —, em todo o território nacional, em todas as dioceses e

paróquias das nossas cidades.

E gostaria de parabenizar os novos verdes que entraram no PV: Deputado

Luiz Bassuma e Deputado Henrique Afonso. Eles demonstraram ser aguerridos

lutadores pela vida, pela família.

Que sejam bem-vindos, para fortalecer a nossa luta, agora, junto com a

Senadora Marina Silva.

Sr. Presidente, Dom Geraldo Lira, Dom Dimas e Dom Orlando Brandes, da

Diocese de Londrina e que estão à frente da CNBB, ligados ao Setor Vida e Família,

estão de parabéns, porque nós precisamos colocar neste País a cultura da vida,

contra a ideologia da morte, e fazer com que a população, aquela mais excluída,

seja realmente favorecida.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra ao Sr. Geraldo

Resende.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto hoje da minha terra com a

sensação de que um novo tempo de crescimento e desenvolvimento começou. A

razão do meu entusiasmo foi o “megapacote” de obras anunciado na última sexta-

feira pelo Governador André Puccinelli, que, não tenho dúvidas, será um marco na

história do nosso Estado. São 1.500 obras e projetos sociais, com um valor global de

investimento de R$3 bilhões. Cerca de R$600 milhões virão de empréstimos feitos

ao BIRD e outros bancos de desenvolvimento. O restante é de recursos próprios do

Estado e verbas federais.

Os recursos do programa, intitulado MS FORTE, serão investidos na

execução de obras em todos os 78 municípios do Estado. Quando o Governador

André Puccinelli diz que o MS FORTE somos todos nós, não está usando apenas

uma figura de linguagem. Está, na verdade, dando um passo irreversível em direção

ao cumprimento do compromisso assumido com a população que lhe confiou o

mandato.

Cerca de 80% dos recursos do programa MS FORTE são oriundos do

Tesouro estadual. Os 20% restantes são do Governo Federal e de outros convênios.

O Governador fez questão de dizer que, desse total, R$1,7 bilhão já está garantido.

O restante será viabilizado no Orçamento de 2010.

A equipe de governo, com o Secretário de Obras Edson Girotto à frente,

previu que todas as obras serão licitadas até abril de 2010 e que a maioria delas

será concluída até dezembro do próximo ano. Uma das ações anunciadas e que, eu
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tenho certeza, terá um grande impacto social será a criação do “13º benefício” às

famílias do Vale-Renda, a partir de dezembro deste ano.

Será investido R$1,1 bilhão na pavimentação de 1.646 quilômetros de

rodovias, entre as quais rodovias importantes para a minha região, como a MS 178,

que liga a cidade de Bodoquena ao Município de Bonito; a MS 379, entre a cidade

de Douradina e o Distrito de Panambi; a MS 141, nos trechos entre os Municípios de

Ivinhema e Naviraí e de Angélica a Ivinhema. Também serão recuperados os 59

quilômetros entre o Distrito de Indápolis e a cidade de Deodápolis. Outros R$80

milhões serão aplicados na recuperação e ampliação do asfaltamento urbano em

vários municípios.

A saúde vai receber investimentos de R$680 milhões em 2010. Esses

recursos serão aplicados na construção de 25 unidades de saúde e na reforma de

37 prédios. Nessa área destaco a conclusão do Hospital Municipal de Coxim, obra

que foi iniciada ainda durante a minha gestão à frente do cargo de Secretário

Estadual de Saúde.

Na educação serão aplicados R$105 milhões, destinados às obras em 290

imóveis escolares e na construção de 16 estabelecimentos de ensino (12 urbanas e

4 rurais). Faço um destaque especial para a conclusão da Escola indígena Guateka,

na minha Dourados, que está sendo construída para resolver de uma vez por todas

um grave problema da falta de condições de estudo adequadas para centenas de

crianças indígenas. Eu tenho o orgulho de ter trabalhado firmemente para garantir os

recursos que transformaram esse sonho em realidade.

Os investimentos em saneamento básico somam R$171 milhões para a

ampliação da distribuição de água tratada e da rede de esgoto em todo o Estado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

37

Para a habitação, o recurso a ser destinado é de R$350 milhões, que serão

suficientes, segundo o Governo Estadual, para concluir a meta de 50 mil casas

entregues em 4 anos de administração.

Com relação aos programas sociais, além da criação do 13º benefício para as

famílias beneficiadas pelo Vale-Renda, o Governo Estadual vai aplicar R$378

milhões na construção de 22 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e

na reforma de 19 unidades de atendimento.

O Governo tratou de garantir o que chamou de obras emblemáticas para

alguns dos principais Municípios do Estado. Para Campo Grande o Governador

André Puccinelli anunciou a construção do Aquário do Pantanal, obra que será

erguida no Parque das Nações Indígenas, uma área preservada de 119 hectares,

incluindo uma reserva ecológica no coração de Campo Grande.

O prédio do aquário, cujo projeto arquitetônico é de autoria de Ruy Ohtake,

terá cerca de 10 mil metros quadrados e deverá abrigar mais de 350 espécies de

animais, entre répteis, peixes, crustáceos e moluscos. Para receber o aquário, o

Parque das Nações Indígenas também terá que ser totalmente revitalizado.

Para Corumbá foi anunciada a construção de 1,2 mil casas populares. Três

Lagoas vai receber a obra do Contorno Ferroviário, e em Ponta Porã será construído

o Parque Estadual dos Ervais. E, para a minha Dourados, o Governador anunciou a

obra que mais tem ocupado o imaginário dos douradenses e pela qual tenho me

empenhado tanto: a construção Perimetral Norte, uma via de 23,6 quilômetros que

irá desviar o tráfego de veículos pesados do centro da cidade.

Como eu disse, Sras. e Srs. Deputados, é por tudo isso que eu chego hoje a

Brasília com a sensação de que um marco no desenvolvimento do meu Estado
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acaba de se iniciar. E, na condição de Deputado Federal, orgulho-me de ser parte

integrante desse grupo político que vai entrar para a história por fazer uma das mais

vibrantes administrações de Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

39

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assomo à tribuna no dia de hoje para

destacar o resultado do Brasil no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano

(IDH), da Organização das Nações Unidas, a ONU. O nosso País manteve-se em

75º lugar no ranking, atrás de países como Andorra, Liechtenstein e Afeganistão,

que, porventura, ajudaram o Brasil a se manter no ranking.

No levantamento divulgado nessa segunda, o IDH no Brasil cresceu 0,813,

mas não evitou que o País descesse ao 75º lugar. Pudemos observar com esse

resultado, Sr. Presidente, que ainda temos muitos problemas a resolver em nosso

País, como a mortalidade infantil, a desigualdade de renda, a violência urbana.

Vemos nosso País crescer economicamente a cada dia, após a estabilidade

econômica conquistada pelo Banco Central e toda a equipe do Governo Lula. No

entanto, Srs. Deputados, para a ONU, o Brasil vem melhorando nos últimos anos,

mas num ritmo ainda muito lento. É preciso acelerar o passo e isso significa

trabalhar um conjunto de políticas públicas que vão desde a transferência de renda

até mais investimentos em saúde e educação, porque está tudo interligado.

Um dos indicadores mais importantes é a expectativa de vida, que está

diretamente ligada à mortalidade infantil, mas também tem a ver com educação. De

acordo com a ONU, a taxa de mortalidade entre os filhos de mães analfabetas no

Brasil chega a 119 para cada mil nascimentos, um índice pior do que o de muitos

países da África.

Sras. e Srs. Deputados, nossas condições sociais e econômicas dependem

mesmo de políticas públicas. Conseguimos reduzir a pobreza da população, mas

ainda estamos em uma situação crítica, pois aparecemos no ranking atrás do Chile
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(44º), Argentina (49º) e Uruguai (50º). Todos países da América do Sul e que estão

em situações melhores que a nossa, Sr. Presidente.

Acredito então, Sras. e Srs. Deputados, que o nosso maior problema está na

saúde e expectativa de vida, de pouco mais de 72 anos. Nos países desenvolvidos

chega a 80. Precisamos, então, investir mais em saúde, reduzir a mortalidade

infantil, melhorar as condições de vida das classes D e E. Precisamos continuar

desenvolvendo políticas de geração de renda e emprego.

Outra questão que incide diretamente nesse resultado é o aumento da

violência nos grandes centros urbanos do Brasil. Notícias publicadas em nossos

principais jornais mostram o crescimento desenfreado da violência devido ao

aumento do tráfico de drogas e armas, que não tem controle em nossas fronteiras.

Precisamos muito, Sr. Presidente, criar uma política pública eficaz para conter esse

tráfico que prejudica o nosso crescimento social.

Por outro lado, Sras. e Srs. Deputados, com o aumento da violência tem

ocorrido também o aumento da migração da população brasileira, o que estimula a

economia de um país e melhora as condições de vida no mundo. Essa mudança

contribui para a produtividade econômica tanto nos casos em que a movimentação é

dentro das fronteiras como também para outros países. Essa migração ajuda a

aumentar o emprego junto à comunidade que o recebe, não expulsa a população

nativa do mercado de trabalho e ainda melhora as taxas de investimento em novos

negócios e iniciativas. Temos muito ainda que melhorar, mas estamos caminhando

no rumo certo.

Quero ainda destacar o convite oficial da Prefeitura de Campina Grande à

Casa para comparecer aos diversos eventos, são mais de 30, que estão sendo
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realizados na cidade, sob o comando do Prefeito Veneziano Vital, no que diz

respeito ao calendário de inaugurações comemorativas aos 145 anos da bela

Cidade de Campina Grande.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, a questão de ordem diz respeito à instalação de uma Comissão

Especial neste momento na Casa.

Chamo a atenção e peço uma posição da Mesa Diretora em relação ao art.

34, § 1º, do Regimento Interno, que diz:

“Pelo menos metade dos membros titulares da

Comissão Especial referida no inciso II será constituída

por membros titulares das Comissões Permanentes que

deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em

causa”.

É o caso da Comissão hoje instalada para tratar do Código Florestal. Esta

Comissão, além de tratar do meio ambiente, trata de desenvolvimento urbano e de

trabalho. E, principalmente, tem que contar com representante da CCJ, já que há

diversas propostas de alteração do Código Penal. Mas nenhuma dessas 3

Comissões tem representante na sua composição, o que confronta o que está dito

no Regimento.

De tal forma que encaminho esta questão de ordem para análise e desejo

uma reposta, uma posição, já que é uma questão importante para a instalação de

Comissões e a eleição dos seus membros.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - A Mesa recebe a questão de ordem de

V.Exa. Vamos analisá-la e responder oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra o Deputado Raimundo

Gomes de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em mais um reconhecimento ao importante

trabalho desenvolvido pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), apresentei a

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 391, de 2009, que estabelece o piso

da categoria. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,

solicito ao Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, urgência para a

instalação da Comissão Especial que regulamentará a matéria.

Os agentes comunitários de saúde têm realizado mais de 337 milhões de

atendimentos lado a lado com o PSE e estão presentes em 94% dos Municípios

brasileiros. Por acompanhar de perto os resultados obtidos com a visita desses

agentes às comunidades carentes, em especial na redução da mortalidade infantil,

não tenho medido esforços para o reconhecimento da categoria. Tanto que é de

minha autoria a instituição do Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde,

comemorado no último dia 4 de outubro. Aproveito a oportunidade para parabenizar

esses valorosos profissionais. Um outro projeto, que aguarda parecer do Relator,

visa distinguir a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz para aqueles que se destacarem

em seus Estados. Nossa luta, no entanto, vem desde a criação da profissão, em

2002.

Ao falar na redução da mortalidade infantil, faço um destaque para o Estado

do Ceará, que vem registrando sucessivas quedas nesse índice, graças às políticas

sociais implantadas a partir da gestão do Governador Tasso Jereissati e à criação

pioneira do cargo de agente comunitário de saúde pelo respeitado médico Carlile
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Lavôr. De 1980 a 2006, ou seja, em 26 anos, o Estado conseguiu reduzir a

mortalidade infantil em 72,4%. No ano passado, a taxa ficou em torno de 16 para

cada mil nascidos vivos.

Essa vitoriosa experiência cearense que se espalhou pelo Brasil por meio do

Programa de Saúde da Família, hoje denominado Estratégia de Saúde da Família,

está presente em 94% dos municípios. As estatísticas de 2007 apontam que o

trabalho dos agentes comunitários de saúde em todo território nacional resultou em

337 milhões de visitas. Números que mostram o alcance desse tipo de intervenção,

bem como a humanização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não fossem os agentes comunitários

de saúde, mais de 113 milhões de pessoas atendidas por esses profissionais

estariam inflando ainda mais o já superlotado sistema público de saúde. Nesse

sentido, peço a compreensão e o compromisso dos Parlamentares desta Casa pela

aprovação, merecidamente, do piso salarial da categoria. Lembro ainda que,

segundo a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, presidida

por Ruth Brilhante de Souza, aproximadamente 17% dos profissionais recebem

menos que 1 salário mínimo, com o máximo chegando a R$581,00.

Com muitos exemplos a serem seguidos na área social, como já citamos, o

Ceará também entra para a história como o primeiro Estado a efetivar os agentes

comunitários de saúde, que atualmente são responsáveis por quase 6 milhões de

pessoas no Estado.

Em maio do ano passado, o Governador Cid Gomes sancionou uma lei

incorporando esses profissionais aos quadros do Estado. Anteriormente, em julho de

2002, também coube ao Ceará a promulgação da Lei nº 10.507, que determina a
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conclusão do ensino médio para aqueles que desejam trabalhar como agentes.

Acredito que os agentes comunitários de saúde são a mola propulsora para a

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo trabalho resulta no elo entre

as necessidades de saúde das comunidades e o que pode ser feito para melhorar as

condições de vida da população mais carente.

Ao evidenciar o dia 4 de outubro como o Dia dos Agentes Comunitários de

Saúde, quero homenageá-los por intermédio da Presidenta da Federação dos

Agentes Comunitários do Estado do Ceará, Maria Edilza Andrada da Silva, que, com

dinamismo ético-profissional, tem levado a categoria a articular habilidades e

parcerias para enfrentar tão grandes desafios e, apesar de todas as dificuldades,

continuar sendo mensageiros de saúde de cada domicílio visitado.

Era o que tínhamos a dizer.
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O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abre-se, com a escolha do Rio de Janeiro para

sediar a Olimpíada 2016, uma verdadeira oportunidade para o Brasil?

Apesar do tom negativista de algumas opiniões, especialmente daquelas que

assinalam o histórico financeiro desastroso dos Jogos Pan-Americanos e as

facilidades para a corrupção, não me inscrevo entre os pessimistas.

Creio, sim, que os investimentos, obviamente necessários e vultosos, darão,

oportunamente, retorno com ganhos ao País e à Capital carioca. Existe um certo tipo

de turismo voltado para os grandes eventos desportivos, e ele mostrará sua

importância em 2014 e 2016.

É preciso, no entanto, lembrar um fato recente: a cidade do Rio de Janeiro era

forte concorrente a abrigar a Olimpíada de 2012 e foi preterida. A razão foi uma só:

segurança. A verdade é que a Capital carioca em nada perdia, na ocasião, para as

suas concorrentes diretas. Aliás, ganhava com folga no item beleza natural. Mas o

Governo daquele Estado mostrava, então, praticamente uma postura de submissão,

de rendição mesmo, ante o poder do crime organizado. Implorando por socorro

federal e aceitando até mesmo o emprego do Exército nos enclaves do tráfico de

entorpecentes, as autoridades passaram ao mundo um cenário de inépcia e de

fraqueza. Foi isso o que derrubou a pretensão do Rio de Janeiro.

Muito mudou. Apesar das controvérsias, o fato é que, nos últimos tempos, o

Estado do Rio passou ao enfrentamento do crime e assumiu nessa matéria o

protagonismo que nunca deveria ter sido abandonado pelo Poder Público.

Evidentemente, há muito o que fazer, especialmente em termos de

infraestrutura.
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Espera-se que os ganhos com segurança pública, infraestrutura urbana e

visibilidade no concerto mundial venham para ficar, para beneficiar todos os cariocas

e não apenas para dar supedâneo temporário a um projeto, por mais importante que

seja.

Após a Olimpíada de 2016, a Capital carioca deverá recuperar todas as

razões que a levaram a ser conhecida como Cidade Maravilhosa: esse é o fruto

mínimo que se espera do esforço olímpico.

Solicito a divulgação nos meios de comunicação social do Congresso

Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra o nobre Deputado

Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Deputado Rafael Guerra, na quinta-feira passada, comuniquei a este

Plenário que iria a algumas cidades do interior mineiro, Mar de Espanha, Bicas,

Guarará, para trabalhar e ver qual a situação do projeto do Ministério da Ciência e

Tecnologia de Cidadão Digital.

Confesso, Sr. Presidente, que participei da entrega de aproximadamente 350

diplomas. Fiquei impressionado como o Projeto Cidadão Digital, do Ministério da

Ciência e Tecnologia, está tendo grande eficácia. Quantos jovens excluídos

participaram daquele projeto e receberam os seus diplomas?!

Parabéns ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Governo Lula, que têm-

se preocupado com a educação no País.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra ao nobre Deputado

Átila Lins.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, quero registrar a visita que fiz neste final de semana aos Municípios

de São Paulo de Olivença, Envira e Eirunepé. Tivemos oportunidade de nos reunir,

em São Paulo de Olivença, com o ex-prefeito Hamilton Fermin, o ex-prefeito Sansão

e todas as lideranças locais. Em Envira, estivemos com o ex-prefeito Ivon Rates; em

Eirunepé, com o Prefeito Dissica Tomaz, com Vereadores e Secretários, para tratar

de assuntos administrativos e políticos.

Na próxima quinta-feira falarei com mais tempo sobre essa viagem, bem

como sobre os ganhos, as necessidades e as reivindicações daquela população.

Quero registrar, desde logo, que foi uma viagem auspiciosa, em que pude

contatar com aquela gente. Com certeza, vou viabilizar todos os temas que me

foram solicitados nessa viagem de final de semana.

Obrigado.
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O SR. RENATO MOLLING - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em meio ao anúncio por parte do

Governo das novas reservas de petróleo, o Brasil vive agora a euforia da indicação

para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. De fato, trata-se de grande conquista para

o País e para a região, ao mesmo tempo em que representa uma grande

responsabilidade.

Apesar de a conta inicial ser alta — algo em torno de US$28 bilhões —, cabe

ao Congresso e à sociedade aumentar os mecanismos de fiscalização a respeito da

aplicação da verba pública. Certamente, o Governo conta com o pré-sal para pagar

a fatura, e é justamente esse tema que me traz à tribuna desta Casa.

O petróleo é matéria-prima fundamental para qualquer nação que queira estar

no seleto grupo de países desenvolvidos. Nesse sentido, todos os investimentos

feitos Governo após Governo na PETROBRAS foram decisivos para que

pudéssemos chegar no atual nível de exploração e desenvolvimento da estatal.

Apesar disso, esse progresso ainda não foi distribuído a toda a população. Os

brasileiros, por exemplo, seguem pagando pelo litro da gasolina o valor mais alto no

mundo, mesmo com os constantes anúncios de descoberta de novas jazidas. O

contrassenso é ainda maior se pensarmos que há 1 ano o barril do produto estava

cotado no mercado internacional a US$150 e hoje está em US$70, ou seja, menos

da metade do valor de 2008. Nem assim o consumidor vê o preço baixar, enquanto

a PETROBRAS segue registrando lucros de bilhões de reais à custa de uma política

de preços que visa aumentar seu patrimônio em detrimento do bolso dos brasileiros.
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Isso precisa ser revisto, pois a gasolina representa um item importante na

tabela de custo das empresas e dos cidadãos, o que tira a competitividade de

nossos produtos e gera prejuízo à população. Queremos que o petróleo seja um

fator para diminuir o Custo Brasil, e não o contrário. É por isso que estou seriamente

preocupado com o futuro do pré-sal e de nossas reservas.

O que de fato queremos para o País e seus filhos com as novas descobertas?

O petróleo é nosso. Mas quem de fato ganha com essas conquistas? O País é

abençoado por ter essas reservas ao seu dispor, mas não podemos focar apenas no

petróleo e em fontes não renováveis de energia para seu desenvolvimento. Em

muitos países, abundância de petróleo não significou melhor qualidade de vida, pois

qualidade de vida se conquista com trabalho.

A história mostra que a maioria dos países que são autossuficientes em

petróleo não conseguiram melhorar a condição de suas populações, porque

priorizaram a exportação de commodities.

Penso que o Governo deve ter como meta agregar valor ao produto e não

apenas pensar na venda do óleo in natura. A venda da matéria-prima por si só traz

mais dólares para o Brasil, o que vai inundar nosso mercado com a moeda norte-

americana, fazendo com que a cotação do dólar seja cada vez mais pressionada, o

que vai prejudicar nossos exportadores e os setores intensivos de mão de obra,

como o coureiro-calçadista e o moveleiro.

Gerar trabalho e renda, promovendo o desenvolvimento de todo o País, e não

apenas de determinados Estados, deve ser a meta do Governo Federal com o pré-

sal.
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Commodities geram divisas, mas somente o trabalho traz cidadania e o

crescimento ordenado de todas as regiões. Pensar enquanto País, criando produtos

de transformação a partir do apoio a setores-chaves da economia, com capacidade

de gerar grande volume de empregos, é a meta a ser perseguida para que

possamos oferecer oportunidades para mais brasileiros. Precisamos olhar para a

economia como um todo, não só para o pré-sal ou para a PETROBRAS.

Enfim, senhoras e senhores, esse é um País de múltiplas oportunidades por

sua riqueza natural. Precisamos de uma visão global do Brasil, aproveitando as

potencialidades de cada região, para fazer com que isso se traduza em vida melhor

para todos.

Muito obrigado.
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O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os que assistem a esta

sessão ou nela trabalham, dou aqui gracias a la vida de Mercedes Sosa, que por 74

anos nos presenteou com sua voz, sua esperança e com a solidariedade aos povos

que lutaram contra as ditaduras e seguem lutando contra as injustiças na América

Latina.

Mercedes nasceu em Tucumán, Argentina. Sua voz rompeu fronteiras e

propagou a cultura latino-americana inconformada com as seculares opressões e

engajada na construção de uma sociedade mais igualitária.

No Brasil, atuou com nomes consagrados, como Elis Regina, Milton

Nascimento, Beth Carvalho, Chico Buarque, Fagner e outros. Ajudou a nos

percebermos como parte de Nuestra América, com nossas origens, dores e sonhos

comuns.

Em tempos de golpe em Honduras, a obra de Mercedes Sosa permanece viva

como uma arma de libertação, que nos fortalecerá para lutarmos sempre pelo bem

mais precioso da humanidade: a liberdade!

(O trecho da música a que se refere o Deputado Chico Alencar encontra-se

na Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câmara

dos Deputados, conforme Memorando nº 090/2009, emitido pelo Departamento de

Taquigrafia, Revisão e Redação — art. 98, § 3º, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados.)
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Transcrevo, Sr. Presidente, um texto que me chegou através de um hermano

argentino radicado hoje em Madri, Alberto Ascárate, que, na língua natal de

Mercedes, a cantora universal, dá conta de sua grandeza eterna:

(O texto a que se refere o Deputado Chico Alencar encontra-se na

Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos

Deputados, conforme Memorando nº 090/2009, emitido pelo Departamento de

Taquigrafia, Revisão e Redação — art. 98, § 3º, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados.)

Antes de encerrar, convido todos, em especial o meu amigo Deputado Deley,

para uma audiência pública, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, às 16h, no

auditório do Ministério da Educação, a respeito da política de cultura para o

trabalhador. Projeto do Ministério da Cultura, inclusive com o vale-cultura, que

contará com a presença de sindicalistas, artistas e todos os interessados na

promoção da cultura.

Agradeço a atenção.
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O SR. EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Rafael Guerra, também quero registrar meu

voto de pesar, em meu nome e no de uma geração que também se formou sob a

influente e sensível voz de Mercedes Sosa. É uma grande perda a morte dessa

importante cidadã do mundo e, particularmente, da América Latina.

Também quero registrar, Sr. Presidente, a felicidade com que recebemos a

oportunidade de a cidade do Rio de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Isso

representa uma afirmação do Brasil, liderada por um trabalhador, uma pessoa que

vai conquistando também os corações das pessoas de todo o mundo, o Presidente

Lula; também pelo Ministro Orlando Silva, um jovem e competente administrador;

pelo Governador Sérgio Cabral; pelo Prefeito Eduardo Paes; e pelo Presidente do

Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman.

O povo da cidade do Rio de Janeiro e de todo o Brasil ganha, sem dúvida

alguma, com essa importante atividade esportiva, que tem a marca da paz, da

fraternidade, da solidariedade. Não temos dúvida, Presidente Rafael Guerra, de que

ela trará enormes benefícios para o País, haja vista que, a partir da data dessa

conquista, o Brasil já foi notícia em todo o mundo.

Todos nós estamos irmanados com essa vitória. Acreditamos no sucesso,

que só trará benefício para o nosso povo, e vamos trabalhar por ele. E a cidade do

Rio de Janeiro, com orgulho e muito trabalho, saberá honrar essa importante

conquista para o País.

Muito obrigado.
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A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

 A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) -

Sr. Presidente, quero associar-me aos votos de pesar pelo passamento do

Monsenhor Américo Simonetti, na cidade de Mossoró. Trata-se de liderança

religiosa muito respeitada na região, que participou da fundação da Universidade

Estadual do Rio Grande do Norte e da Rádio Rural, uma liderança, na verdade,

muito voltada para o desenvolvimento local e que muito contribuiu para o

desenvolvimento daquela região.

Sr. Presidente, quero também prestar homenagem póstuma a Mercedes

Sosa, uma cantora intérprete dos sonhos, da esperança, das lutas pela democracia,

pela cidadania, pela liberdade do povo latino-americano.

Gracias a la vida! Viva Mercedes Sosa!
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, senhores que estão nas galerias e nos honram com sua

presença, todos de amarelo — comentei com o Presidente que é preciso destacar

melhor o número da PEC na camiseta, porque, infelizmente, não dá para enxergar

—, sejam bem-vindos a esta Casa e tenham sucesso na luta de vocês.

Sr. Presidente, a Resolução nº 22.610, de março de 2008, do Tribunal

Superior Eleitoral, que estabeleceu a fidelidade partidária, está completamente

desmoralizada. Nos últimos dias, cerca de 30 Deputados Federais mudaram de

partido e 4 Senadores tomaram a mesma atitude. Nos Estados, a farra de mudança

de partido é geral. No meu Estado, o Maranhão, 25% dos Deputados Estaduais e

40% dos Prefeitos mudaram de partidos devido à mudança de Governo.

Cabe, Sr. Presidente, senhoras e senhores, um questionamento sobre o

futuro dessa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Temos ouvido aqui muitas

coisas: há situação em que o partido liberou o Deputado, por pressão daqueles que

vão disputar a eleição em 2010 e acham que não têm chance de serem eleitos com

os atuais Deputados. Então, liberaram o caminho daqueles que querem chegar ao

Legislativo. Há casos em que o partido vendeu a vaga do Deputado, liberou-a

mediante pagamento, e não haverá qualquer questionamento. Ocorreu também de

partido liberar Deputado para outro partido da mesma base, num chamado jeitinho

brasileiro.

Portanto, essa resolução, Deputado Rafael Guerra, está desmoralizada. Há

ainda uma situação curiosa na Resolução nº 22.610, com respeito à fidelidade
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partidária para cargos majoritários. A resolução diz que, havendo comprovação da

infidelidade, o tribunal notificará a Casa legislativa para dar posse ao suplente e ao

vice. Eu pergunto: como vai ser aplicada a fidelidade partidária no caso de

Prefeituras em que o Vice-Prefeito não é do partido do Prefeito?

Como se aplica a fidelidade partidária se ela tem como princípio que a vaga, o

mandato pertence ao partido? Na eleição de 2008, quando havia coligações entre os

partidos, o Prefeito podia ser de um partido e o Vice-Prefeito de outro. Nesse caso,

se o Prefeito mudou de partido, e a Justiça Eleitoral declarou vago o cargo, como o

Vice-Prefeito pode assumir, se ele pertence a outro partido? Se o Vice-Prefeito é de

outro partido, está desqualificado o princípio da fidelidade partidária.

Sr. Presidente, são curiosidades. Lamento que o Congresso Nacional não

legisle sobre a matéria, não anule a resolução do TSE. Há um projeto de resolução

do Deputado Regis de Oliveira, de São Paulo, sobre o assunto que, até o momento,

não foi apreciado. O Congresso Nacional, que tem a obrigação de legislar sobre

esse assunto, não legislou e não legisla. O TSE edita uma resolução que é um

monstro, um monstrengo, e o Congresso além de não anulá-la, ajuda a promover

essa farra de infidelidade.

Posso dizer, desta tribuna, que é uma vergonha o que se vê em todo o Brasil:

pessoas que foram eleitas por um partido, mudam por conveniência, porque mudou

o Chefe do Executivo, por exemplo, o que ajuda a desmoralizar a política e os

políticos.

É por essas e outras que a reforma política não saiu. E não sairá enquanto

este Congresso não agir de forma madura, sensata, para produzir uma reforma

política que dê estabilidade às instituições, que dê seriedade aos partidos e que
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evite, de uma vez por todas, que políticos eleitos por um partido, pelas mais diversas

conveniências, acabem deixando as legendas para irem para outros partidos por

interesses os mais escusos.

Faço aqui o meu protesto e o desafio: ou o TSE anula a sua resolução, ou

terá que cassar todos aqueles que mudaram de partido, ou terá que devolver o

mandato do Deputado Brito, da Paraíba, o único cassado pelo TSE depois dessa

resolução. A Câmara teve que, simplesmente, declarar vago o mandato em razão da

fidelidade partidária.

É esse o meu registro, Sr. Presidente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

60

O SR. DELEY (PSC-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, lembro-me de que, quando aqui cheguei no primeiro mandato, em

2003, eu me repetia toda vez que vinha a esta tribuna, porque clamava para que o

esporte brasileiro fosse olhado de forma diferente. Pedia, implorava ao Governo que

houvesse uma visão diferente em relação ao esporte no País.

Hoje, estou realmente feliz, não só na condição de ex-esportista, ex-atleta de

futebol, mas também na de cidadão do Rio de Janeiro, de brasileiro. Na última

sexta-feira, saímos vitoriosos, depois de muito esforço e do trabalho do Presidente

Lula; do Ministro do Esporte, Orlando Silva; do Presidente do Comitê Olímpico

Brasileiro, Carlos Nuzman; do Dr. João Havelange; e do Pelé, figura de quem as

pessoas sempre se lembram quando é preciso valorizar o nome do Brasil; do

Governador Sérgio Cabral — apesar de muitas vezes ironizado —, que deu um

show na apresentação; e do Prefeito Eduardo Paes. Parabenizo todas essas

pessoas.

Finalmente se fez justiça a uma cidade que sempre foi e sempre será a porta

de entrada deste País. O Rio de Janeiro sofreu muito, muito mesmo, quando deixou

de ser a Capital do Brasil. Agora, ao termos a oportunidade de sediar os Jogos

Olímpicos de 2016, representaremos não apenas o País, mas também a América do

Sul, que, para quem não sabe, pela primeira vez receberá os Jogos.

Quero parabenizar o Comitê Olímpico Internacional pela sensibilidade e por

entender que o esporte serve para dar oportunidade aos continentes e às grandes

cidades do mundo de se desenvolverem socialmente.

O Rio de Janeiro terá a oportunidade fantástica de investir em infraestrutura,

meio ambiente e turismo. Alerto as cidades do Norte e do Nordeste que este não
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será um evento só do Rio de Janeiro. O turismo do Brasil inteiro vai ser

contemplado, porque — não tenho a menor dúvida — o turista que virá ao Rio de

Janeiro assistir aos Jogos Olímpicos por certo terá a curiosidade de visitar o Norte, o

Nordeste e o Sul do País.

É um momento fantástico! Como disse o Presidente Lula, definitivamente

deixamos de ser cidadãos de segunda categoria. A nossa economia vai bem. A

oportunidade de realizarmos a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos no Brasil é

única na nossa história. Não tenho dúvida de que o povo do Rio de Janeiro, como

sempre, saberá fazer uma grande festa.

Obviamente temos um longo caminho a percorrer. Já ouvi o Presidente

Nuzman e o Ministro Orlando dizerem que precisamos aproveitar o que fizemos de

bom até aqui, mas, obviamente, precisamos de um projeto muito maior.

Tenho certeza de que o Presidente Lula, o Governador Sérgio Cabral, o

Prefeito Eduardo Paes e este Congresso vão participar de uma ação conjunta para

fazerem um grande projeto, investindo em infraestrutura, meio ambiente, mas, acima

de tudo, investindo na população do Brasil, para dar oportunidade aos jovens de

todo o País.

Sr. Presidente, vejo nas nossas galerias habitantes de Rondônia, cuja PEC já

votamos em primeiro turno. Vamos votar o segundo turno, porque é mais do que

merecido.

Não tenho dúvida, Presidente, de que nós vamos dar oportunidade aos

garotos, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Quantos atletas estão espalhados por

este País? Quantas crianças querem ter uma oportunidade, ser alguém na vida?

Essas Olimpíadas vão nos possibilitar tudo isso. Não tenho dúvida de que as
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crianças de Rondônia, de Roraima, de todo o País terão uma grande oportunidade,

porque vamos aproveitar esse evento para investir, acima de tudo, no ser humano,

principalmente no jovem deste País.

Sr. Presidente, isso para nós é uma alegria muito grande. Confesso que

também chorei junto com o Presidente Lula e com o Governador Sérgio Cabral,

porque realmente foi uma vitória do povo brasileiro. Nós temos que ter muito, mas

muito orgulho de o País poder sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

No mais, Sr. Presidente, para encerrar esta participação, quero me juntar aos

Deputados Chico Alencar e Edmilson Valentim — eu havia escrito isso nas minhas

anotações — e também me solidarizar com o povo argentino pela morte de

Mercedes Sosa, que foi muito mais do que uma cantora, pois usou todo o seu

talento a serviço da democracia e dos pobres.

Sr. Presidente, solicito sejam registradas nos canais de comunicação desta

Casa as palavras que acabei de proferir neste plenário, dizendo ao povo argentino

que também estamos tristes com a partida do brilhante ser humano que foi

Mercedes Sosa.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil está comemorando a escolha da cidade

do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

Considerada a “maior licitação do mundo”, pelo nível e complexidade das

exigências e pelos vultosos valores envolvidos, o processo de escolha da cidade

para sediar os Jogos Olímpicos de 2016 provou que temos a competência

necessária para a realização do evento.

Estão de parabéns, pois, todos os que participaram da elaboração e

apresentação do vitorioso projeto Rio 2016.

Duas grandes oportunidades se apresentam ao País, para que, por meio

delas, o Governo Federal e os Governos Estaduais promovam mudanças

significativas na infraestrutura urbana, com intervenções que visem, sobretudo, além

da adequação aos eventos, a melhoria da qualidade de vida da população: a Copa

do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016.

Para a Copa 2014, fala-se em mais de R$100 bilhões de investimentos

públicos e privados. Para os Jogos Olímpicos de 2016, em mais de R$30 bilhões.

É um volume de recursos considerável, que pode fazer a diferença onde

serão investidos. E nós, Parlamentares, temos o poder-dever de fiscalizar a

aplicação dessa montanha de verbas, para que não haja o tradicional desvio de

finalidade nem superfaturamento.

Outra vertente que deve ser observada para a correta aplicação das verbas

diz respeito a finalidade, funcionalidade e uso posterior das inúmeras obras que

deverão ser construídas, tanto para a Copa 2014 como para as Olimpíadas de 2016.
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Neste sentido, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle já se

mobiliza para agregar aos trabalhos de fiscalização que já realiza a Subcomissão da

Copa 2014, que tenho a honra de presidir, os novos desafios advindos com a

realização dos Jogos Olímpicos de 2016.

E não são poucos os instrumentos utilizados. A Rede de Informações, que

inclui os Estados e Municípios que sediarão os jogos, controlará, através da

formação de um banco de dados que disponibilizará informações em tempo real,

todo o dinheiro utilizado em obras de reformas e ampliações de estádios, construção

e ampliação de vias de acesso e melhorias no transporte público, além de outras

obras estruturantes.

Envolvidos nesta tarefa estão, além da Comissão de Fiscalização Financeira

e Controle da Câmara e da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor,

Fiscalização e Controle do Senado, Tribunal de Contas da União e Tribunais de

Contas dos Estados e Municípios onde serão realizados os jogos.

Nós, Parlamentares, certamente, cumpriremos com as nossas atribuições

constitucionais, fiscalizando a correta aplicação dos dinheiros e bens públicos.

O meu desejo como brasileiro é o de que a mesma garra, determinação e

competência utilizados para conquistar os 2 maiores eventos esportivos mundiais,

que movimentam toda a cadeia produtiva da economia, sejam também utilizados

para a sua realização.

Para tanto, é necessário que haja a união de todos os órgãos e entidades

envolvidos, tanto públicos como privados.
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Fora os aspectos técnicos a serem considerados com as obras, deverão ser

observados os aspectos humanos e o legado que elas deixarão para as cidades que

sofrerão as intervenções em seu tecido urbano.

Espero que a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 sirvam,

também, para o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas

destinadas a melhorias no saneamento básico, ao incentivo à pratica esportiva, à

qualidade da educação, à saúde, na segurança, aos transportes, enfim, à melhoria

da qualidade de vida das populações beneficiadas, com reflexos em todo o País.

Que a união conclamada entre todos os atores envolvidos seja uma realidade.

Devemos apostar no País, sem cor partidária, e torcer para o sucesso dos eventos.

Afinal, será uma rara chance de sairmos do atraso e melhorarmos a nossa

colocação no IDH. O povo merece. O Brasil agradece!

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra pela ordem ao Sr.

Gonzaga Patriota.

 O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. Pela ordem. revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero cumprimentar o Deputado Milton Barbosa, que pela

sexta vez volta a esta Casa, e todos os suplentes de Vereadores do Brasil, que,

lamentavelmente, ainda não tomaram posse pelo fato de o Supremo Tribunal

Federal não reconhecer — uma ministra concedeu uma liminar — um direito

constitucional.

Eu, que estudei Direito, não entendo como ministros de tribunais superiores,

desembargadores e juízes antecipam seus votos. Estou estarrecido com

declarações que tenho ouvido desses magistrados no sentido de que votarão a favor

ou contra essa ou aquela matéria.

Esta Casa tem que se impor. Aprovamos aqui, com 92% dos votos, PEC que

permite a suplentes de Vereadores preencherem vagas nas respectivas cidades,

mas, infelizmente, eles estão sendo impedidos, pelo Poder Judiciário, de preenchê-

las. Isso é lamentável. Acho que se deveria levantar a suspeição desses juízes que

estão conversando por aí o que não devem.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Encontra-se presente o Sr. Milton

João Soares Barbosa, representante do Estado da Bahia, eleito pela Coligação

PDT/PSC/PRTB, que tomará posse como Deputado Federal, em virtude do

afastamento do titular.

Convido S.Exa. a prestar o compromisso regimental, com o Plenário e as

galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Milton João Soares Barbosa e prestar o seguinte

compromisso):

“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO,

OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO POVO BRASILEIRO E

SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL”.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Declaro empossado o Sr. Milton João

Soares Barbosa. Bem-vindo ao retornar à Casa. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra à Sra. Deputada

Janete Rocha Pietá.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, brasileiros, eu estive, em 1º de outubro, em Tegucigalpa, capital de

Honduras, com mais 5 Deputados: nosso coordenador, Deputado Raul Jungmann,

do PPS de Pernambuco; Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco; Claudio Cajado,

do DEM da Bahia; Ivan Valente, do PSOL de São Paulo; Maurício Rands, do PT de

Pernambuco — além desta Deputada que vos fala, do PT de São Paulo.

Essa primeira missão de diplomacia parlamentar suprapartidária foi norteada

pelos seguintes pontos:

1 - Estabelecer o diálogo, buscar construir a paz e, principalmente, o diálogo

parlamentar com a Mesa Diretora da Assembleia Nacional;

2 - Encontrar com os brasileiros residentes em Honduras e o corpo

diplomático de nossa sitiada embaixada;

3 - Ver in loco a situação da embaixada brasileira;

4 - Ouvir os diversos atores políticos em Honduras: Corte Suprema de

Justiça, o Comissionado Nacional de Direitos Humanos, a Mesa Diretora do

Congresso Nacional e representantes da sociedade civil organizada;

5 - Solicitar o respeito à integridade da Embaixada brasileira e buscar o

restabelecimento da normalidade, garantindo seu funcionamento, sem corte de luz,

água ou telefone;

6 - Ampliar o prazo dado para definição do status do Presidente Manuel

Zelaya —  seria até 6 de outubro;
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7 - Ampliar o processo de diálogo em busca de uma saída em que se

restabeleça e fortaleça a democracia; uma saída como o Acordo de São José,

encabeçado por Oscar Arias, Presidente da Costa Rica;

8 - Reafirmar o posicionamento do nosso Presidente Lula e do nosso

Chanceler Celso Amorim de que não participamos do processo que culminou com a

chegada de Zelaya à Embaixada;

9 - Criar níveis de confiança apropriados para tornar possível um acordo com

o fim do estado de sítio e garantir o processo eleitoral de 29 de novembro de 2009.

E, lógico, informar a opinião pública e esta Casa do que realmente

presenciamos.

A Missão Diplomática dos Parlamentares desta Casa teve êxito, senhoras e

senhores.  Eis os avanços conseguidos:

1 - Foi garantido pelos Deputados da Mesa Diretora que levariam nossa

proposta ao Presidente Roberto Micheletti;

2 - A conjuntura internacional de unanimidade dos países em repúdio ao

golpe hondurenho pesou e possibilitou que fôssemos os primeiros interlocutores a

entrar em Honduras que, naquele momento, estava em estado de sítio (hoje já

suspenso),  com toque de recolher, bem como outros quadros, como dois órgãos de

imprensa fechados, a Rádio Globo e o Canal 36, o Exército acampado na

Assembleia Nacional e na Corte de Justiça;

3 - O momento mais tenso foi a entrada na Embaixada, cercada, na qual

fomos revistados por duas vezes e conferidos nossos passaportes. Além do cerco, a

Embaixada sofre vários mecanismos, a meu ver, de tortura psicológica, tal como:
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ruídos  e luz fortes, interferência eletrônica cortando as comunicações e ondas ultra-

sônicas que interferem no equilíbrio das pessoas.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria muito de agradecer a esta Casa, por

nos  ter dado esse papel, que cumprimos com eficiência, coragem e determinação;

ao Ministro da Defesa, Nelson Jobim,  por nos ter  fornecido o avião da FAB, e ao

Tenente-Brigadeiro-do-Ar, Comandante da Aeronáutica, Juniti Saito,  por ter

garantido nossa  entrada em San Salvador.

De San Salvador a Honduras fomos com recursos próprios. Eu estive lá, era a

única mulher, e conversei com a Ministra das Mulheres.

Quero deixar bem claro: o Brasil já passou por experiência de ditadura militar.

Não queremos nunca mais nem aqui, nem na América do Sul, nem na América

Central, essa situação, que impossibilita o povo de expressar seus anseios.

Sr. Presidente, repassarei  posteriormente um relato mais completo da nossa

missão. É importante mantermos comissão permanente de acompanhamento da

situação em Honduras.

Muito obrigada.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

71

O  SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres

colegas Parlamentares, visitantes da Casa, funcionários, na última quinta-feira, o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social publicou seu balanço de

aplicação dos últimos 12 meses, que alcançou um crescimento de 53% em

financiamento de diversos setores, levando em consideração que recentemente esta

Casa lhe autorizou aporte de mais 100 bilhões de reais para atender à necessidade

dos investimentos. É realmente esse seu papel preponderante.

Mas gostaria de fazer um comparativo pela importância das atividades deste

País. Ninguém pode negar — os números são claros — que o carro-chefe da

economia e do superávit da balança comercial brasileira tem sido o agronegócio,

que oferece 36% dos empregos diretos, 41% do Produto Interno Bruto e 43% das

exportações. É o responsável, desde 1995, pelo superávit da balança comercial.

Já havíamos reclamado no BNDES a falta de atenção e feeling para o

agronegócio, Deputado Paulo Piau. Vemos agora o fato se repetir: enquanto 50%

desse total, 123 bilhões de reais, foram destinados para a indústria, 34% para a

infraestrutura — 25 bilhões de reais para a PETROBRAS — e 11% para o comércio,

o agronegócio ficou com apenas 5%. Apenas 5%! Isso significa falta de vocação e

de foco do BNDES para o agronegócio.

Por isso, ao prestar socorro nesta crise que se instalou no mundo, que

também se refletiu no Brasil — graças a Deus estamos saindo dela —,

imediatamente se atendeu à indústria automobilística. Não faltou dinheiro. Atendeu-

se as mineradoras e outros grandes conglomerados. Nada contra, mas não se

atendeu ao agronegócio. Por exemplo, para uma cooperativa com 72 mil

associados, pequenos agricultores, que está pedindo a bagatela de 40 milhões de
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reais, há 9 meses o BNDES está enrolando. Dos 6,1 bilhões de reais que o BNDES

emprestou para o agronegócio, 4,8 bilhões de reais foram para apenas 4 grandes

empreendimentos. Portanto, está faltando enfoque no agronegócio; está faltando o

BNDES se voltar para o agronegócio, atividade principal do Brasil, para essa

vocação.

Esses números reforçam a tese que já defendemos aqui e continuamos a

defender: é preciso o Governo admitir que, para aplicar adequadamente o recurso

no agronegócio, temos de criar uma diretoria do agronegócio e do cooperativismo

dentro do BNDES, porque, com a equipe técnica que lá está, não vamos conseguir

aplicar os recursos necessários para esse importante setor da economia nacional,

que lidera todos os indicadores de emprego, de distribuição de renda e de

perspectiva para o futuro. Podemos produzir petróleo o quanto quisermos, mas o

mundo precisa muito mais de comida, e o Brasil não pode se esquecer desse foco.

Vamos cuidar, sim, do petróleo, mas não vamos nos esquecer de que temos

vocação para a agricultura e podemos ser o maior celeiro do mundo em comida,

garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento do País com a produção de

alimentos. Terra para isso temos; não precisamos derrubar mais nenhuma árvore

para sermos o maior celeiro do mundo. Temos tecnologia, temos pesquisa. A

EMBRAPA está aí para provar isso. Temos qualidade e produtividade na agricultura.

Precisamos prestigiar os nossos agricultores com financiamentos. O BNDES está

devendo essa explicação ao Brasil. Aliás, ele só vai cumprir seu papel se for criada

uma diretoria do agronegócio vocacionada para essa principal atividade do Brasil, a

agricultura.

Muito obrigado.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, desejo registrar nossa passagem pela cidade de Limeira,

no Dia Nacional do Idoso, onde fizemos uma palestra sobre os problemas do idoso.

Agradeço ao Prefeito Silvio a presença nessa palestra. Também tivemos

oportunidade de falar aos Policiais Militares sobre a PEC nº 300/08. E participamos

do programa de Kléber Leite, um programa de grande audiência na cidade.

Gostaria de registrar também os 20 anos da AFACI — Associação dos

Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú, comemorados numa grande

reunião.

Registro, ainda, a nossa presença em Itaquá, onde houve o ingresso da

esposa do Prefeito Armando, Dona Heroilma, no PTB.

Estive também num grande evento de ação social do 92-DP. Aliás, quero

cumprimentar o Dr. Delaye por esse evento.

Meus cumprimentos, também, às Guardas Municipais pelo IV Congresso

Brasileiro das Guardas Municipais, realizado na cidade de Vinhedo. Saúdo o Prefeito

Milton Serafim e o Braga por esse evento. Sem dúvida alguma, lutamos para que as

Guardas Municipais possam ter seu poder de polícia. Mas é preciso maior

articulação de todas as polícias para votarmos a PEC 300/08, que está pronta para

ser pautada, de cuja matéria fui o Relator.

Obrigado, Presidente Rafael Guerra.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, solicito a V.Exa. autorize a publicação nos Anais de artigo sobre

movimento pela criação de Área de Livre Comércio no Estado. Essas áreas já

existem nos Estados do Amazonas, do Acre e em vários outros locais. Estamos

unindo forças para que se crie esta área, que é de grande importância para o

Município de Guajará-Mirim, que conta com 90% da sua área destinados a reservas

florestal e indígena. A população não pode ficar sem ter de onde tirar o sustento

para a sua sobrevivência

Sr. Presidente, há poucos instantes, vi o Deputado Zonta reclamar a

necessidade de o BNDES fazer investimentos em produção, reclamação que

sempre tenho feito nesta Casa. O BNDES atende a grupos econômicos, mas se

esquece de investir na agricultura e na geração de empregos.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINAS 75 A 75-A)
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr.

Enio Bacci.

 O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, ontem realizamos no Rio Grande do Sul uma grande caminhada, com

mais de 5 mil brigadistas, policiais militares, mobilizados por um salário mais justo, já

que no Rio Grande do Sul se paga o menor salário, em âmbito nacional, aos

policiais militares — cerca de 800 reais por mês.

Estamos trabalhando pela aprovação da PEC nº 300, uma proposta de

emenda à Constituição que pretende criar um teto salarial nacional mínimo para toda

a Polícia Militar, beneficiando assim a população brasileira. Se com essa Polícia

Militar o Rio Grande do Sul está mal, imaginem como estaríamos sem ela!

Precisamos dar dignidade ao policial militar, e garantir-lhe salário básico digno

é o mínimo que podemos fazer para sua sobrevivência.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Renato Molling.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, aprovamos há 2 semanas a Medida Provisória nº 462. Nela

estava incluída uma emenda do Senador Paulo Paim, sobre o ressarcimento do

crédito-prêmio do IPI aplicado até 1990 às empresas exportadoras.

Essa emenda, aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados, é de

fundamental importância para o setor exportador brasileiro, especialmente para as

pequenas e médias empresas de transformação, que nos anos 80 obtiveram esse

incentivo, que depois foi cortado. Agora, decisão do Supremo Tribunal Federal

reconheceu esse benefício até 1990, mas somente para aqueles que recorreram à

Justiça.

A emenda prevê justamente esse benefício, o chamado crédito-prêmio, para

todas as empresas que exportaram naqueles anos. É uma questão de justiça. É uma

questão de direito. Por isso a importância de nos mobilizarmos no sentido de fazer

com que a equipe econômica trabalhe junto ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

para que S.Exa. não vete essa emenda. É grande a importância do setor exportador

do País, especialmente do setor de transformação.

Podemos citar o setor calçadista e o setor moveleiro, que geram muitos

empregos. Esses setores seriam os mais beneficiados, especialmente na Região

Sul, onde ninguém entrou na Justiça em tempo hábil para pleitear esse crédito.

Existe também emenda que possibilita a todas as empresas exportadoras que

se utilizaram do crédito após 1990 o parcelamento desse crédito, o que também é

muito oportuno, uma vez que o setor exportador, com o dólar defasado, vem
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enfrentando muitas dificuldades hoje, especialmente o que emprega muito para

conseguir exportar.

A competitividade é pequena, mas sabemos da importância dos setores

exportadores para trazerem divisas de fora para dentro, especialmente com

produtos de valor agregado, que geram emprego no País.

Estamos discutindo bastante também, nos últimos dias, o pré-sal. Temos

matéria-prima, natureza, recursos naturais em abundância, mas precisamos fazer

com que esses recursos gerem trabalho no País. O pré-sal é importante, mas

precisa ter valor agregado, para não somente exportarmos petróleo. Temos de

trazer mais dólar para o País. Com o dólar caindo cada vez mais, os setores

intensivos de mão de obra, os que geram emprego, têm dificuldade de competir.

Apenas geramos cidadania por meio do trabalho, que se consegue quando os

setores intensivos de mão de obra são valorizados e a política industrial os prioriza,

criando empregos aqui dentro e não lá fora, nos outros países.

Novamente peço aos Deputados que se juntem ao esforço no sentido de

evitar que o Presidente da República vete essa emenda, pela importância do setor

exportador.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB-RN. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para comentar assunto que

foi notícia nas páginas dos principais jornais do País neste final de semana: o IDH

ostentado pelo País em relação a 182 países.

O Brasil perdeu 5 postos. Era o 70º país e hoje é o 75º. Estamos no 75º lugar

em relação ao IDH no mundo. Esse índice nos coloca no patamar dos países

desenvolvidos, mas ainda está muito longe do tamanho, da importância e do crédito

que precisa ter.

Somos uma das 10 economias do mundo; somos um dos 5 países mais

populosos do mundo; somos um dos 5 países mais extensos do mundo. Em nosso

País, todos os dias escutamos o nosso Presidente falar de forma alvissareira a

respeito de alguma conquista na área econômica ou na área social.

É verdade que os avanços sociais no Brasil têm sido progressivos e contínuos

nos últimos 20 anos. Ou seja, isso não é obra de apenas um Governo, mas o

resultado de um esforço coletivo de um país chamado Brasil. Mas esse 75º lugar

não nos orgulha, não nos faz mais fortes ou mais felizes. Ao contrário, é um brado,

um grito de alerta, porque o Índice de Desenvolvimento Humano — IDH é formado

com base em dados sobre qualidade de vida, perspectivas de vida, mortalidade

infantil, nível educacional, atendimento à saúde, saneamento básico, renda per

capita — ou seja, quanto ganha a população em média — e escolaridade. E se, em

um ranking de 182 países, o Brasil está em 75º lugar, isso significa que precisamos

acordar e fazer um grande esforço coletivo para mudarmos de forma dramática esse

índice, a fim de chegarmos mais próximos ao lugar que todos nós merecemos.
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Não poderia deixar de falar, como sempre faço nesta tribuna, sobre a

necessidade de colocarmos a educação na agenda central do País. Somos um país

com mais de 30 milhões de analfabetos. Repito: temos 30 milhões de analfabetos

formais e informais. Dez por cento da nossa população é formalmente analfabeta,

segundo dados da PNAD, pesquisa domiciliar feita pelo IBGE. E 10% de uma

população como a nossa, não tenho dúvida, é um retrato trágico do grande esforço

que ainda precisa ser feito no País para chegarmos a patamares de

desenvolvimento compatíveis com o tamanho e com a importância do Brasil no

cenário internacional.

Recentemente, esta Casa aprovou em segundo turno um projeto de emenda

à Constituição que repõe no leito originário os 18% que obrigatoriamente devem ser

gastos com a educação. Refiro-me à PEC da DRU.

Quando se aprovou no plenário desta Casa essa PEC, apontou-se no sentido

de que a educação deixou de ser neste País um consenso retórico, em que todos

falam a favor e poucos fazem algo efetivamente para que a educação seja tema

central no cenário político do País.

Brevemente essa proposta de emenda à Constituição será discutida no

plenário do Senado da República. Se for aprovada, significará, além do aporte

importante de recursos para a educação, o desafio da melhoria na qualidade da

educação, como também uma forma de nortear, de apontar um rumo para que o

País invista e corrija defeitos estruturais graves para se trabalhar de forma efetiva a

educação infantil e a pré-escola. Porque, se não melhorarmos a qualidade da

escola, da 1ª à 4ª séries do ensino fundamental, estaremos perpétua e
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constantemente reproduzindo novas gerações de brasileiros despreparados para

enfrentar o desafio do desenvolvimento sustentável no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, serventuários da Casa, senhoras e senhores

telespectadores da TV Câmara, senhoras e senhores presentes nas galerias, muito

me honra vir à tribuna da Casa na tarde de hoje para informar que, no período de 21

a 26 de setembro, estivemos acompanhando o Ministro Temporão, representantes

de setores da indústria brasileira e das multinacionais na área farmacêutica e na

área de material médico-hospitalar em uma missão que o Ministro, com muito

brilhantismo, realizou à Inglaterra.

Em Londres, a programação foi extremamente intensa, desde a recepção, na

Embaixada brasileira, pelo Sr. Embaixador e seu staff, como também pelas

autoridades londrinas.

O Ministro da Saúde nos recebeu na Chateau house e fez um

pronunciamento brilhante, ao relatar o que aconteceu depois da reforma sanitária

até os dias de hoje com a saúde do povo brasileiro. Referiu-se também do Sistema

Único de Saúde, às melhorias que ocorreram da década de 70 até os dias atuais e

ao que precisamos avançar para termos um sistema de saúde que atenda pelo

menos os direitos da cidadania garantidos na Constituição.

Minha alegria é dobrada porque venho trabalhando em um projeto que

apresentei nesta Casa, o PL nº 1.793, de 2007, que autorizava o Ministério da

Saúde a implantar, no Programa Nacional de Imunizações — PNI, a vacina

pneumocócica.

Quero abrir um parêntese para dizer que a vacina pneumocócica hoje no

Brasil é de direito apenas privado dos hospitais, das clínicas pediátricas e custa

muito caro. É importante lembrar que 10 milhões de crianças, Deputados Rogério
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Marinho e Bruno Araújo, além de adultos e idosos, morrem anualmente de algum

tipo de infecção pneumocócica, seja pneumonia, seja meningite ou qualquer outra

patologia infecciosa levada por essa bactéria, o pneumococo.

Estivemos algumas vezes com o Ministro Temporão. A insuficiência de

recursos foi, sem dúvida nenhuma, fundamental nesse processo.

O Ministro Temporão e sua equipe foram acompanhados nessa empreitada

pelo Presidente da FIOCRUZ, Paulo Gadelha; pelo Diretor do laboratório

Farmanguinhos, Carlos Gadelha; e pelo Secretário de Atenção à Saúde, Dr. Alberto

Beltrame.

Na visita que fez à Paraíba em meados de julho, o Ministro anunciou a boa

nova de que o Ministério estava prestes a assinar um convênio com a Empresa e o

Laboratório Glaxo para comprar essa vacina.

O Glaxo vai, segundo o protocolo de intenções, repassar a tecnologia para

que o laboratório Farmanguinhos produza aqui no Brasil, em escala nacional, a

vacina que vai constar do Programa Nacional de Imunização — PNI. Isso para mim

representou uma conquista enorme, não só pela minha condição de médico, de

Parlamentar ligado à área da saúde, mas, principalmente, pela condição de cidadão

brasileiro.

E aqui fazemos um questionamento: quantas crianças, quantos adultos,

quantos idosos terão, em breve, a disponibilização dessa vacina e, com isso, suas

vidas salvas por conta de algo que é dever do Estado? Por impossibilidade

financeira e orçamentária, nós estávamos tolhendo, estávamos impedindo o acesso

da nossa população a esse tipo de benefício.
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V.Exa., Deputado Rafael Guerra, que preside esta sessão e que nesta Casa

presidiu a Frente Parlamentar da Saúde durante muito tempo, hoje, como colega de

Mesa, sabe muito bem da importância dessa conquista para o Brasil.

Quero parabenizar o Ministro Temporão pelo brilhantismo da sua missão.

Estivemos em várias instituições de saúde, como, por exemplo, o King's College

Hospital, que é um dos maiores hospitais da rede de saúde londrina e da Inglaterra.

Estivemos também em uma unidade básica de saúde, na periferia de Londres, e a

interação entre o empresariado brasileiro e o empresariado inglês foi perfeita.

Parabéns ao Ministro Temporão e parabéns às crianças, aos adolescentes,

aos adultos e a todos os brasileiros que terão acesso a esse benefício público que

será a vacina pneumocócica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Betinho Rosado.

O SR. BETINHO ROSADO (DEM-RN. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minha participação hoje no plenário traz o

sentimento de tristeza de Mossoró, Rio Grande do Norte, pelo perda de 2 filhos

ilustres da nossa cidade.

Registro o falecimento de João Batista Cascudo Rodrigues, fundador e

criador da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e seu primeiro Reitor,

professor, advogado, defensor intransigente das questões que envolviam a cidade

de Mossoró.

Na missa celebrada em seu nome, ocorrida na Reitoria da Universidade

Estadual do Rio Grande do Norte, diversos oradores lembraram as características da

personalidade do Prof. Cascudo Rodrigues. Falaram do trabalho do professor como

educador. Na condição de historiador, ele escreveu 2 livros sobre o primeiro voto

feminino na América Latina, que foi realizado na cidade de Mossoró. Mas ninguém

falou a respeito de uma ação ou de uma das facetas do Prof. João Batista, qual seja,

o mandato de Deputado Federal que ele exerceu pelos potiguares com assento

nesta Casa, incentivando, apresentando projetos. Muitas leis que beneficiam o

Estado do Rio Grande do Norte e a Nação brasileira têm no Prof. João Batista a

matriz da sua ideia, do seu esforço, do seu conhecimento e da sua inteligência.

Outro falecimento ocorrido foi o do capelão da nossa Igreja de Santa Luzia: o

padre Américo Vespúcio Simonetti.

Com nome de navegador, o Padre Américo Vespúcio Simonetti nasceu em

Açu, próximo a Mossoró. Durante toda sua brilhante existência, soube conduzir as
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almas do rebanho de católicos da cidade de Mossoró. Foi Américo que proporcionou

a inserção da Igreja, já nos idos de 1960/1970, nos movimentos educacionais de

base. Foi fundador da Rádio Rural de Mossoró, pertencente à Fundação Santa

Luzia, lá pelos idos de 1960. Foi Américo também o responsável pelo envolvimento

hoje de 150 mil a 200 mil pessoas na Festa de Santa Luzia, dia 13 de dezembro, dia

da nossa Padroeira.

Américo Vespúcio Simonetti deixou muitos amigos em Mossoró, tendo

encaminhado muita gente nesta vida, fazendo, por meio do seu trabalho de pastor, a

recondução de homens e mulheres para os caminhos da vida iluminada. Ele, que

sempre foi uma pessoa iluminada, soube iluminar os caminhos de tantos e tantos

potiguares em nosso Estado.

Portanto, nesta tarde, trago à Câmara dos Deputados o sentimento de pesar

da população de Mossoró, mas, ao mesmo tempo, o sentimento de agradecimento

de toda a família mossoroense pelos serviços, pela convivência, pelo trabalho de

João Batista Cascudo Rodrigues e do Padre Américo Vespúcio Simonetti, que estão

no céu olhando para nossa cidade. Com certeza, pelo conjunto de suas ações, eles

continuam a iluminar os caminhos da justiça social na nossa querida cidade de

Mossoró.

Muito obrigado.
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O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, quero fazer o registro das ações do Governador Jaques

Wagner na minha região, o sul da Bahia.

Os últimos investimentos importantes ali feitos foram na fundação da

CEPLAC, nos anos 50, com o Presidente Juscelino Kubitschek, e o Porto do

Malhado, nos anos 70. De lá para cá, há quase 40 anos, aquela região não viu a cor

nem o cheiro de um investimento de vulto na área de infraestrutura. Isso está sendo

superado agora pelo modelo de governo que leva desenvolvimento ao interior,

realizado pelo Governador Jaques Wagner.

Para que V.Exas. tenham ideia, de uma tacada só o Município de Ilhéus e a

nossa região receberão uma ferrovia com extensão de 1.200 quilômetros, que vai de

Tocantins, atravessando o oeste da Bahia, com a sua produção de grãos, até a

região de Caetité, com a jazida de minério. Toda essa produção será destinada a um

porto novo, que também será construído. O Município de Ilhéus merece e precisa

ganhar um aeroporto, tendo em vista a sua vocação de cidade turística do interior do

Estado.

Para completar os investimentos, estamos conversando com o Governador

Jaques Wagner e tentando mostrar a S.Exa. que cabe na região sul da Bahia, no

Município de Itabuna, um polo têxtil.

A região oeste do Estado é a segunda produtora de algodão do País, que já é

considerado o melhor do planeta. A Bahia está caminhando para ficar em primeiro

lugar na produção de algodão, que deve ser levado por ferrovia para Ilhéus e depois

de caminhão para Itabuna. Poderemos, assim, industrializar o que é produzido na

Bahia e interiorizar o seu desenvolvimento, que antes ficava restrito à Região
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Metropolitana de Salvador, onde estão apenas 20% da população do Estado. Os

outros 80% estão em outras cidades, como Itabuna e Ilhéus.

Conversamos com o Governador Jaques Wagner e parabenizamos S.Exa.

por levar desenvolvimento para o interior do Estado da Bahia e pela implantação do

polo têxtil no Município de Itabuna. Não podemos permitir, de maneira nenhuma,

que se venda algodão bruto. Queremos vender roupa de mulher e de homem, de

cama, mesa e banho. Itabuna parece ter sido feita para isso, ou seja, para ser a

sede do polo têxtil da Bahia.

Muito obrigado.
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O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muita indignação que venho a esta

tribuna relatar o descaso do Governo brasileiro em relação aos desastres que vem

sofrendo a nossa população.

Para tanto e expressando plenamente o que penso e entendo, colaciono o

artigo abaixo:

"Governo gastou apenas 13% com prevenção a

desastres

Apesar das constantes tragédias climáticas que

ocorrem anualmente no país — nos últimos dois anos

com maior intensidade —, autoridades públicas dos três

níveis (federal, estaduais e municipais) continuam

desembolsando mais recursos com ações pós-desastres

do que com medidas preventivas.

O governo federal, fonte de verba para todo

território nacional, gastou apenas 13% do orçamento

autorizado para o programa de "prevenção e preparação

para emergências e desastres" este ano. Por enquanto,

dos R$546,6 milhões previstos para 2009, apenas R$72,5

milhões foram aplicados até o último dia 10. É por meio

desse programa que a União destina recursos para obras

preventivas como contenção de encostas, canalização de

rios e para ações de capacitação de agentes da Defesa

Civil.
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Só este ano, o governo federal decretou situação

de emergência e estado de calamidade pública em 841

municípios brasileiros — quase 94 por mês. A ocupação

desordenada dos municípios brasileiros é apontada pela

Secretaria Nacional de Defesa Civil como uma das

principais causas de enchentes no país.

A avaliação é de que se os esforços

governamentais das três esferas ao longo das últimas

décadas fossem maiores, com a adoção de medidas

preventivas para evitar crescimentos urbanos sem

planejamento, os impactos seriam menores.

Enquanto isso, com o programa de "resposta aos

desastres", que recebe recursos após a ocorrência dos

problemas, o governo federal, por meio dos ministérios da

Integração Nacional, Defesa e Agricultura, já gastou

R$1,1 bilhão este ano (68% da dotação anual), montante

quase 15 vezes superior ao aplicado com o programa de

prevenção. A rubrica conta com ações de socorro às

pessoas atingidas, reabilitação dos cenários afetados com

o restabelecimento da normalidade, auxílio emergencial

financeiro, entre outras.

Fonte: Contas Abertas".

Solidário a essas afirmações, venho apresentar meus votos de que o Governo

Federal tenha mais apreço e tome mais atenção a essa prioridade. Não podemos
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mais ficar à mercê de catástrofes naturais e esperar que o pior aconteça nem

podemos mais admitir que se abram créditos extras, quando é possível realizar uma

política de contingenciamento.

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

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a indústria cresceu 2,1% no

segundo trimestre, em comparação com o primeiro, de acordo com pesquisa sobre o

Produto Interno Bruto (PIB) divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE).

Na mesma comparação, a agropecuária caiu 0,1%, e o setor de serviços, o de

maior peso no PIB, teve expansão de 1,2%. O indicador geral registrou alta de 1,9%

no segundo trimestre, confirmando que o Brasil saiu da recessão técnica.

De abril a junho deste ano, em relação ao mesmo período de 2008, a

indústria desabou, com queda de 7,9%, enquanto a agropecuária registrou queda de

4,2%. Já o setor de serviços cresceu 2,4% em relação ao segundo trimestre de

2008.

No primeiro semestre de 2009, em comparação com igual período do ano

passado, o PIB da indústria caiu 8,6%, o da agropecuária apresentou queda de

3,0% e o dos serviços cresceu 2,1%. Nos 12 meses encerrados em junho, o

desempenho da indústria foi negativo em 3,0%, o da agropecuária foi positivo em

0,2% e o setor de serviços mostrou expansão de 3,1%.

O consumo das famílias no segundo trimestre cresceu 2,1% em relação ao

trimestre imediatamente anterior, informou o IBGE. Em relação ao mesmo período

do ano passado, o consumo das famílias aumentou 3,2%. No total do primeiro

semestre, houve expansão de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Nos 12 meses encerrados em junho, o consumo das famílias teve ampliação de

3,5%, na comparação com igual período anterior.

O IBGE registrou queda de 0,1% para o consumo do Governo no segundo
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trimestre, na comparação com o primeiro trimestre deste ano, e crescimento de 2,2%

na comparação com o segundo trimestre de 2008. No primeiro semestre, o consumo

do Governo subiu 2,5% em relação a igual período de 2008 e 4,2% nos 12 meses

encerrados em junho.

Os investimentos, ou Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), ficaram

estáveis no segundo trimestre, em relação aos primeiros 3 meses do ano, informou

o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre de 2008, houve queda de 17%.

No primeiro semestre, a FBCF acumulou queda de 15,6%, na comparação com igual

período de 2008. Nos 12 meses encerrados em junho, houve redução de 2,2%. A

Formação Bruta de Capital Fixo é constituída, principalmente, por máquinas e

equipamentos e pela construção civil.

A taxa de investimento (FBCF/PIB) ficou em 15,7% no segundo trimestre. No

segundo trimestre de 2008 havia ficado em 18,5%. A taxa de 15,7% é a menor

apurada em um segundo trimestre desde 2003. Na média do primeiro semestre, a

taxa de investimento foi de 16,1% — no mesmo período do ano passado havia sido

de 18,5%.

A taxa de poupança (poupança/PIB), por sua vez, foi de 15,0% no segundo

trimestre e, no primeiro semestre, ficou em 13,1%. No segundo trimestre de 2008

havia sido de 19,0% e, no primeiro semestre do ano passado, de 17,2%.
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O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando o Presidente da República, do alto

de suas responsabilidades, declara que as finanças públicas estão sob controle,

apesar de toda a estrutura de que o País dispõe para o exercício de efetivo

desenvolvimento, é de se esperar que algo se faça, com toda a urgência, para evitar

certos contratempos.

Isso porque, Sr. Presidente, a nação de Prefeitos está desapontada com o

descaso a eles dispensado, quando se sabe que tudo isso poderia ser evitado com a

simples presença da ação governamental, no acompanhamento da execução dos

programas voltados para a correção dos desníveis municipais, nos setores da

administração pública.

Grande exemplo seria a não redução do repasse do Fundo de Participação

dos Municípios (FPM), fonte principal de recursos para os municípios.

Podemos citar também o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF, criado em janeiro

de 1998 e constituído de recursos de Estados e Municípios que devem ser

redistribuídos conforme o número de alunos matriculados, principalmente nas

regiões mais carentes economicamente.

Com orçamento estimado em 16 bilhões de reais, 60% dos quais destinados

obrigatoriamente ao pagamento dos salários e à qualificação dos professores leigos,

isto é, sem formação de magistério, o FUNDEF tem destinação específica e não

deveria ser reduzido.

Do ano de 2002 até agora houve uma redução de 9 bilhões de reais nos

repasses para os cofres das Prefeituras. E, por serem dependentes dessa verba, os
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Prefeitos acabam ficando à míngua. Ao todo, são 4.500 municípios nessa situação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cabe a nós tomar iniciativas de

interesse geral, com vistas ao bem-estar daqueles que representamos.

Desnecessário se torna dizer que os municípios precisam de grandes

melhoramentos para seu pleno desenvolvimento, como nos grandes centros

urbanos.

Vale questionarmos, por oportuno, como poderemos ter desenvolvimento nas

cidades, se aumentam suas despesas e diminui a sua receita? O desenvolvimento

total dos municípios que hoje sofrem com a falta de recursos para o cumprimento de

suas folhas de pagamento não pode ser da responsabilidade única do Estado, mas

também do Governo Federal.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para

reverberar o estado de animação e de esperança do povo mato-grossense com a

iminente possibilidade de aprovação do Projeto de Lei nº 303, de 2008, que autoriza

a criação da Agência de Fomento do Centro-Oeste S/A, cujo nome fantasia será

Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Senhores, esse projeto de lei tem grandes chances de ser aprovado no

Senado ainda neste mês de outubro, principalmente ao se levar em conta o

consenso entre os Parlamentares da bancada do Centro-Oeste acerca de sua

inquestionável importância para a região, uma vez que tem como principal objetivo

contribuir para a aceleração do desenvolvimento sustentável do Centro-Oeste,

estimulando a realização de investimentos, geração de emprego e renda,

modernização das estruturas produtivas e aumento da competitividade regional.

A bancada federal de Mato Grosso e dos demais Estados que compõem o

Centro-Oeste, juntamente com a do Distrito Federal, está fortemente mobilizada pela

aprovação do PL por entender que as agências de fomento têm um papel

fundamental na economia de hoje e no estímulo da captação de recursos que visem

atender aos Estados, ainda mais agora em que estamos saindo de uma crise

internacional que mostrou a necessidade do aumento da concessão de crédito para

o aquecimento do mercado. Com a aprovação do PL, a nova Agência terá

importantes instrumentos para desempenhar esse papel, promovendo o

desenvolvimento regional por meio de injeção de recursos na economia dos Estados

do Centro-Oeste, com geração de emprego e renda. Sem dúvida, essa será uma

excelente oportunidade para potencializar o crescimento de nossa Região!
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Sr. Presidente, conforme o disposto no Projeto do Senado, a Agência de

Fomento será criada pelo Governo Federal sob a forma de sociedade anônima de

economia mista de capital fechado, com controle acionário da União, facultada a

participação societária do Distrito Federal e dos Estados de Goiás, Mato Grosso e

Mato Grosso do Sul e de acionistas estatais e privados. A propósito, caberá a essa

instituição o gerenciamento dos fundos de financiamento instituídos pelo Governo

Federal para a Região, entre eles o Fundo Constitucional de Financiamento do

Centro-Oeste.

O PL institui ainda, caros Deputados, que o objeto social da Agência será

promover ações de interesse do desenvolvimento regional, como a realização de

projetos técnicos destinados à identificação de novas oportunidades de investimento

e a prestação de serviços de consultoria com vistas à recuperação e viabilização de

setores econômicos e empresas em dificuldades, entre outros.

Com o objetivo de bem realizar a sua função de promover, junto a potenciais

investidores, projetos econômicos de interesse da Região, bem como financiar

empréstimos, a Agência de Fomento do Centro-Oeste S/A contará com recursos

provenientes de dotações orçamentárias, créditos especiais, transferências e

repasses da União, Estados e Municípios; convênios e contratos firmados com

instituições nacionais e estrangeiras; empréstimos e repasses de instituições e

fundos de financiamento federais; além de outras origens previstas pela nova lei.

Portanto, diante da grandiosidade do mérito desse Projeto, faço um apelo não

só à bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional, mas à toda a bancada

federal do Centro-Oeste, para que se mantenham mobilizados, pois mais do que

nunca são necessários o apoio efetivo e a convergência de todos para viabilizarmos
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a criação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste com dotação orçamentária

adequada, assim como para garantir a aprovação do projeto que cria o nosso Banco

de Desenvolvimento. Estamos bem próximos — mas muito próximos mesmo — de

concretizar uma reivindicação histórica dos Estados do Centro-Oeste.

Sinceramente, tenho a convicção de que as agências de fomento, com uma

governança adequada, são ótimos instrumentos de distribuição de renda. Portanto,

este é o momento de unirmos ainda mais nossas forças pelo desenvolvimento de

Mato Grosso e do Centro-Oeste. E, mais do que nunca, é o momento de

agregarmos esforços para a concretização da tão almejada igualdade regional neste

País!

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado!
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A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma ampla radiografia rural realizada por

meio do Censo Agropecuário de 2006, promovido pelo IBGE e recentemente

divulgado, atesta que em 10 anos a área agrícola do Estado do Espírito Santo

diminuiu 18,5% em relação à última pesquisa, datada de 1995.

A pesquisa mostra ainda que, embora o agronegócio brasileiro em geral tenha

crescido e se modernizado, esse avanço não alterou o cenário agrário do País, já

que a concentração de terra na mão de poucos proprietários aumentou. O índice de

desigualdade no campo — fator que relaciona a área total destinada à lavoura e à

pecuária com o número de proprietários rurais — subiu 1,9% na média nacional,

chegando a 6% em alguns Estados.

Sabemos que, sem deixar de lado outras frentes de desenvolvimento social,

econômico e cultural, o nosso Espírito Santo assume, com orgulho, a sua vocação

agrária, a exemplo de nossa pródiga cafeicultura e dos setores de hortifrutigranjeiros

e pecuária. Mas alguns dados da pesquisa confirmam que ainda se fazem

necessários investimentos, conjugados a políticas públicas continuadas, para

acompanhar, por exemplo, o aumento expressivo da produção de ovos de galinha —

mais de 300%; ou seja, saltou de 35 milhões de dúzias, em 1995, para 141,9

milhões em 2006 — e a ampliação de 211,7% do efetivo de aves.

Apesar do aumento produtivo em alguns setores, verificou-se redução de

quase 10% do pessoal ocupado no trabalho de campo. Importante destacar que a

atividade agropecuária no Estado consome 18,1% da mão de obra do Estado,

envolvendo milhares de famílias que se valem desse ofício e sustento, garantindo

ainda a qualidade e a oferta de insumos fundamentais ao dia a dia do capixaba.
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E justamente por tais atividades produtivas serem absolutamente prioritárias e

necessárias, o homem, a mulher, a família do campo merecem ser valorizados. Não

considero aceitável que parte desse contingente ainda não conte com instrumentos

de cidadania tão basilares como ler e escrever. O Censo indica que 12,4% dos

homens e 17% das mulheres que estão à frente dessas ocupações não dispõem

desse nível mínimo de instrução. Cada vez mais, tanto a cafeicultura capixaba

quanto outros itens constantes do prato dos brasileiros têm merecido destaque no

cenário nacional, mérito que deriva da dedicação e do afinco dos produtores e de

um trabalho coletivo que reúne agricultores, empresários, técnicos, Poder Público e

iniciativa privada, parceria que se faz estratégica, fundamental ao desenvolvimento

regional. E atividades produtivas somente se fazem sustentáveis quando agregam

cooperações legítimas e o devido apoio por parte das autoridades.

É com especial carinho que atesto o meu orgulho com a importância de nossa

agricultura, de nossa pecuária, como patrimônios fundamentais do Espírito Santo,

sinônimo de trabalho e de desenvolvimento cultural, social e econômico, ao agregar

historicamente tantos valores, oportunidades, emprego e renda, colaborando, assim,

para constituir a nossa identidade capixaba.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao

Deputado Ariosto Holanda, membro do Conselho de Altos Estudos e Avaliação

Tecnológica, por ter-me substituído na abertura do seminário sobre a

universalização dos serviços de banda larga, realizado no último dia 29 de setembro,

às 9h30min, no Auditório Nereu Ramos.

Mais uma vez, o CAEAT traz a debate o tema de maior relevância para o

desenvolvimento econômico e social do nosso País, assunto que vem mobilizando

autoridades de diversas esferas do Governo e representantes da sociedade.

Há 14 anos, quando esta Casa discutiu e aprovou a abertura do mercado de

telecomunicações para a iniciativa privada, buscava-se eliminar outra forma de

exclusão, relacionada aos que não tinham acesso a uma linha telefônica. Naquela

oportunidade fomos defensores do acesso de todos, sendo criado o FUST.

Tais demandas foram certamente bem atendidas, após a privatização do

setor, que teve inegáveis resultados positivos, como a ampliação da base de

telefones fixos instalados e a explosão da telefonia móvel pessoal.

Recentemente, contudo, surgiram novas demandas que não foram pensadas

naquela ocasião, sendo a mais importante delas o provimento de acesso à Internet

em banda larga.

Cada vez mais, as empresas e o público em geral utilizam-se da rede mundial

de computadores para acessar informações de diversos tipos, realizar negócios,

relacionar-se com o governo ou com outras pessoas. Por essa razão, quem não tem

acesso a essa ferramenta, ou tem acesso a ela de forma precária, acaba sendo

excluído de diversas atividades econômicas e sociais.
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Do lado da oferta, o surgimento de novas tecnologias de informática e

comunicação tornou possível colocar à disposição dos usuários da Internet um

volume cada vez maior de conteúdos que, pela sua natureza, exigem altas

velocidades de conexão. Esse fato inviabiliza, a cada dia, o uso de conexões de

baixa velocidade.

Durante o ano de 2008, assistimos a diversas iniciativas do Governo Federal

no sentido de aumentar o acesso da população brasileira à Internet. Nesse contexto,

cumpre destacar a troca de compromissos assumidos pelas concessionárias de

telefonia fixa pela instalação de infraestrutura de banda larga em todos os

municípios brasileiros e o provimento de acesso gratuito a todas as escolas públicas

localizadas nas áreas urbanas.

A telefonia móvel também será de grande valia nesse processo de inclusão

digital. Reconhecendo essa possibilidade, o Governo aproveitou a licitação de

frequências para a implantação da tecnologia móvel de terceira geração para obrigar

a ampliação da cobertura desse serviço, que chegava a apenas metade dos

municípios brasileiros.

Outras tecnologias, tais como as utilizadas pela televisão por assinatura,

também já estão contribuindo para a ampliação do acesso à Internet em banda larga

em todo o País.

A principal pergunta que o presente seminário pretende responder é: qual é o

modelo de exploração de um serviço de banda larga que melhor se adapta às

necessidades e peculiaridades do nosso País?

A definição de uma política pública para o segmento pressupõe responder

necessariamente a outras questões, que esperamos surjam ao longo do debate que
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ora se inicia.

O evento foi organizado de forma a dar oportunidade aos diversos tipos de

atores de trazerem suas propostas ou apresentarem questionamentos e dúvidas.

Estarão presentes aos painéis representantes do Governo e especialistas que

apresentarão suas experiências e as principais demandas de acesso à Internet da

população. Ao mesmo tempo, serão ouvidos representantes das associações de

empresas que prestam serviços de banda larga em nosso País. Por fim, contaremos

com a fundamental presença dos representantes dos órgãos do Poder Executivo

diretamente envolvidos na implementação de projetos governamentais de acesso à

banda larga e na regulação do setor de telecomunicação.

Do confronto dos pontos de vista desses diversos atores esperamos tirar

conclusões e obter subsídios para o estudo sobre o tema, que se encontra em

elaboração no âmbito do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, sob a

Relatoria do nobre Deputado Paulo Henrique Lustosa, que cumprimento pela

brilhante condução dos trabalhos.

Muito obrigado!
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O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pronuncia o seguinte discurso.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna dar destaque ao

requerimento que apresentei na semana passada à Mesa Diretora da Câmara dos

Deputados para que fosse encaminhado ao Exmo. Ministro das Comunicações,

Hélio Costa, com pedido de informações sobre os problemas de telefonia móvel e

Internet banda larga enfrentados pelos usuários desses serviços em Manaus, minha

cidade.

Sr. Presidente, em plena era digital, Manaus sente-se desprestigiada na

questão das telecomunicações. São poucos os avanços, Sr. Presidente. Manaus

tem pouco ou quase nada a comemorar, sobretudo se olharmos as outras Capitais

brasileiras.

No requerimento, Sras. e Srs. Deputados, trago todo o histórico do descaso

que enfrentamos por parte das operadoras de telefonia móvel e Internet banda larga

e cobro empenho do Ministro para resolver a questão.

Os problemas que enfrentamos, Sr. Presidente, vão desde o descaso e o

escárnio das operadoras desses sistemas, que nem diretorias possuem em Manaus,

até a deficiência das instalações e dos equipamentos. Esperamos a sensibilidade do

Ministro nessa questão e que sobretudo cobre empenho da ANATEL e da

EMBRATEL para a solução desse problema.

Também questiono o Ministro Hélio Costa sobre a existência de trabalho

sendo executado para trazer cabos de fibra óptica para Manaus, provenientes da

Venezuela, e que deve atender a demanda de Internet banda larga e de telefonia

celular.

Vejo que tudo em Manaus, caros colegas Parlamentares, é feito de forma
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muito tímida. Portanto, quero saber qual é o andamento das obras de instalação dos

cabos de fibra ótica. Quais são os prazos estabelecidos para a conclusão das

instalações desses cabos? Existe data para que Manaus seja totalmente atendida?

Feito esse registro, Sr. Presidente, o nosso maior anseio é saber o que de

fato os cabos de fibra ótica representam para a melhoria da qualidade dos serviços

de telefonia móvel e de Internet banda larga em Manaus.

Eram essas as minhas palavras.

Agradeço à V.Exa., Sr. Presidente.
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O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muita tristeza que venho a esta tribuna

falar sobre as demissões ocorridas na Prefeitura de Paracambi.

Hoje está fazendo 1 semana que o Prefeito de Paracambi, o petista Tarciso

Gonçalves Pessoa, demitiu arbitrariamente cerca de 7 companheiros petistas da

Prefeitura, pelo simples motivo de os companheiros optarem por apoiar candidaturas

diferentes da apoiada pelo Prefeito Tarciso.

Para que entendam melhor, no dia 22 de novembro, em todo Brasil, será

realizado o PED (Processo de Eleições Diretas), quando os militantes do Partido dos

Trabalhadores vão eleger os presidentes nacional, estaduais e municipais e todos os

membros da Executiva do partido.

Esses companheiros que foram perseguidos e demitidos pelo atual Prefeito

de Paracambi resolveram apoiar candidaturas diferentes, não a do Prefeito Tarciso,

e como retalhação tiveram a demissão assinada na semana passada.

Estou no Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos. Sabemos que

existem pensamentos e opiniões diferentes dentro do partido, o que é de extrema

importância para o crescimento de qualquer partido político. Somos considerados

um dos partidos mais democráticos do País. O PT já nasceu com propósitos

radicalmente democráticos. Surgimos combatendo a ditadura militar e a opressão

burguesa, exigindo nas ruas e nos locais de trabalho respeito às liberdades políticas

e aos direitos sociais. Crescemos denunciando a transição conservadora e

construindo as bases da soberania popular. Em todos esses anos de existência,

estivemos sempre na vanguarda das lutas pela democratização da sociedade

brasileira.
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É por esse motivo que vejo que pessoas ligadas ao Partido dos

Trabalhadores não podem cercear escolhas e opiniões de quem quer que seja.

Lutamos por um país melhor, mais democrático, e a diferença de opiniões é de

suma importância para esse processo em que lutamos há quase 30 anos.

Peço ao companheiro Tarciso, que teve sua eleição sempre apoiada por

todos os segmentos do PT municipal e estadual, que reveja essas demissões e

devolva o direito aos nossos companheiros, que sempre desempenharam suas

funções com competência e em prol da melhoria do Município de Paracambi.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos hoje aqui para ratificar o nosso total

apoio aos policiais de Pernambuco, meu Estado, e do Brasil, que estão lutando pela

aprovação da PEC 300, que trata da isonomia salarial dos policiais militares.

Sras. e Srs. Deputados, é muito justo. Precisamos valorizar os policiais civis e

militares, que, com coragem, deixam a família e saem às ruas para promover a

segurança do nosso povo, a nossa segurança pessoal, a dos nossos filhos e a dos

nossos negócios.

 Em qualquer parte do País, ser policial não é fácil. E, se as atribuições são as

mesmas, por que os salários são diferentes? Policiais de todos os Estados do Brasil

têm direito a uma vida digna, a um salário digno que lhes proporcione melhor

qualificação, condições de estudar, de fazer um curso superior. Na verdade, Sras. e

Srs. Deputados, o que muitas vezes lhes falta é apenas uma oportunidade, uma

chance para crescer e alçar voos mais altos dentro das suas corporações.

Creiam, nobres colegas, que esta PEC está nos dando a oportunidade de

resgatar um olhar para esses homens e mulheres, para esses profissionais que

queremos estejam sempre ao alcance dos nossos olhos, mas que pagam preço

muito alto para ali permanecerem. Em alguns Estados, o simples fato de ser policial,

de ser reconhecido como policial quando não está na corporação, já é um grande

risco. Risco de vida.

Todos dizem que precisamos melhorar a segurança pública no Brasil. Chegou

a hora. Este é o primeiro passo. Quando melhoramos os salários dos policiais,

estamos motivando toda a classe a trabalhar ainda melhor; estamos aumentando

sua autoestima e a qualidade de vida dos profissionais que estão na ponta.
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Aproveitamos a oportunidade para parabenizar os policiais que ficam nos

presídios, trabalhando na ressocialização dos detentos, a exemplo do Capitão

Carlos Gomes, do Presídio Professor Aníbal Bruno, e toda a sua equipe.
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O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, moradia é um direito de todos os brasileiros. E

foi pensando nessa premissa que o Governo Lula não mediu esforços para

proporcionar esse direito, principalmente, às famílias desprovidas de recursos. A

demonstração disso foi a ampliação, pelo Conselho Curador do FGTS, do valor de

financiamento dos imóveis em cidades com mais de 1 milhão de habitantes para 130

mil reais, a partir desta semana. Até então esse teto abrangia apenas os Estados de

São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal.

O Conselho ampliou também o valor do financiamento para cidades com mais

de 250 mil habitantes, que passam a ter um teto financiável com recursos do FGTS

de até 100 mil reais. Atualmente, esse valor é de 100 mil reais para todas as

Capitais, regiões metropolitanas e cidades com mais de 500 mil habitantes. Para as

restantes esse teto máximo é de 80 mil reais. A partir de janeiro de 2010, o teto de

130 mil reais vai valer para todas as Capitais brasileiras.

Com ativo de 215 bilhões de reais, o FGTS reserva em seu orçamento deste

ano 18 bilhões de reais para investimento em habitação popular. As mudanças

visam adequar os valores de financiamento à realidade desses centros urbanos.

Os números do FGTS estão bem positivos. A arrecadação total bruta de

janeiro a agosto deste ano foi de 35,956 bilhões, representando acréscimo de

14,56% em relação ao mesmo período de 2008. Isso mostra que a saúde do FGTS

continua crescente, garantindo ao trabalhador que seu dinheiro está seguro.

O Conselho também modificou a regra do teto de participação do Fundo nas

aplicações do FI-FGTS. A Lei nº 11.491, que criou o FI-FGTS, autoriza o

investimento de até 80% do patrimônio líquido do FGTS em empreendimentos nos
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setores de energia, rodovias, hidrovias, ferrovias, portos e saneamento, sendo que

os recursos, no entanto, podem financiar no máximo 30% de cada obra.

Com a resolução aprovada hoje, esse limite de financiamento pode chegar a

100% quando o empreendimento for gerido e administrado pela Caixa, que é

responsável pelo Fundo de Investimento, com a incumbência de cumprir uma meta

de rentabilidade de no mínimo 6% ao ano, mais a Taxa Referencial. Hoje, a

rentabilidade garantida nas aplicações com recursos do FGTS é de 3%, mais a TR.

A mudança, segundo Lupi, é pertinente, visto que a Caixa é quem garante as

operações do FI. E toda aplicação terá de ser aprovada pelo Comitê de

Investimento, órgão tripartite responsável pela análise e pela aprovação dos projetos

que vão receber recursos do FGTS.

Os investimentos do FI-FGTS se destinam a construção, reforma, ampliação

ou implantação de projetos, por meio da aquisição de ativos financeiros ou

participações. Todos os investimentos que não são geridos e administrados pela

Caixa continuam com teto de 30% do total de cada empreendimento.

O FGTS ajudou e muito o País a sair da crise, sendo um grande incentivador

do crescimento da economia. As expectativas são de que até dezembro mais de 1

milhão de empregos sejam gerados, possibilitando que o segundo semestre seja

melhor que o primeiro.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
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O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho falar da importância da recente

aprovação do PLN nº 62/09, que cria condição orçamentária para que haja liberação

de 1 bilhão de reais aos municípios brasileiros, para compensar os prejuízos com a

queda dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

É de conhecimento público a diminuição na arrecadação de tributos em todas

as esferas do Poder Público, em decorrência do impacto da crise internacional na

atividade econômica brasileira. Aliada a isso, a série de benefícios fiscais que a

União ofereceu como política econômica anticíclica beneficiou o mercado,

assegurou milhares de empregos em todo o País, mas penalizou as finanças de

Estados e Municípios com a queda brusca no volume das transferências federais.

Como exemplo, Natal teve queda na transferência do Fundo de Participação

de 10,4 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, numa comparação com o

mesmo período de 2008. Considerando a receita do mês de julho, a variação

negativa sobre o ano passado foi de 21%, e a do mês de agosto, de 24%, o que

representa queda de 2,5 milhões de reais e 3,4 milhões de reais, respectivamente, o

que demonstra as dificuldades que enfrentamos.

As perdas do primeiro período foram zeradas pela compensação financeira

oferecida pelo Governo Federal, mas os números apontam para o contínuo

decréscimo em julho e agosto, sem que haja reparo. Isso torna inviável a atividade

municipal, que exige recursos para fazer frente às crescentes demandas de

prestação de serviços essenciais à população.

Para minimizar problemas dessa ordem, foi editada a MP nº 462/09, que o

Congresso aprovou, instituindo a prestação de apoio financeiro pela União aos entes
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federados que recebem recursos do FPM, no exercício de 2009, com o objetivo de

superar dificuldades financeiras emergenciais.

Ocorre que, após a primeira compensação, a MP nº 462/09 prevê que os

demais valores estarão condicionados à liberação de créditos suplementares, Sr.

Presidente. Daí a importância do projeto recém-aprovado, que abre crédito especial

de 1 bilhão de reais para essa finalidade.

Com isso, a condição de penúria dos municípios tende a melhorar. Ainda

bem, nobres colegas, porque a situação estava se tornando insustentável.

No meu Estado, os danos têm sido enormes, e os tempos, dos mais difíceis,

Sr. Presidente. Os municípios do Rio Grande do Norte deixaram de receber, nos 7

primeiros meses do ano, 41,3 milhões de reais do Fundo de Participação dos

Municípios. Esse é o resultado da diferença entre o volume de recursos repassados

de janeiro a julho de 2008 e igual período de 2009, segundo planilhas elaboradas

pela Secretaria do Tesouro Nacional.

No mesmo período, os chamados "municípios do interior" receberam 543,8

milhões de reais, em confronto com os 585,1 milhões de reais recebidos em 2008.

Como se vê, há significativa redução. Esses valores incluem a dedução do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), mas neles não está

computado o apoio financeiro que o Governo Federal vem dando aos municípios

para compensar a queda de arrecadação.

Isso significa dizer que os municípios de menor porte (coeficiente 0.6), com

população abaixo de 10.188 habitantes, deixaram de receber 177,2 mil reais no

período, cada um. Dos 167 municípios potiguares, 105 — ou seja, 63% do total —

estão nessa categoria.
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As perdas de Caicó e Macaíba são de 708,8 mil reais, cada; as de São

Gonçalo do Amarante, de 768 mil reais; e as de Currais Novos, de 531,6 mil reais.

Parnamirim e Mossoró (coeficiente 4.0), os 2 mais populosos depois da Capital,

tiveram perdas de 2,1 milhões de reais.

Essas reduções vêm gerando medidas de contenção que colocam em risco o

bom andamento das gestões municipais, nobres colegas. E alguns Prefeitos já

adotaram medidas extremas: demitiram trabalhadores temporários, exoneraram

cargos comissionados, cortaram investimentos e verba de custeio e manutenção em

áreas fundamentais, como saúde e educação.

A aprovação do crédito suplementar, que chega com atraso mas traz

auspícios importantes, contou com ação veemente dos Prefeitos potiguares. Em 48

cidades do Rio Grande do Norte, as Prefeituras tiveram as portas fechadas durante

2 dias — 17 e 18 de setembro —, em protesto contra a queda de arrecadação do

Fundo de Participação e de outros tributos compartilhados com os municípios.

Felizmente, a ação determinada dos Deputados e Senadores, irmanados aos

gestores municipais, resultou na aprovação desse projeto que vai trazer algum alívio

às Prefeituras do País, Sr. Presidente.

De nossa parte, continuaremos postados em defesa dos municípios.

Seguimos alerta às reivindicações dos gestores e manifestamos mais uma vez o

nosso compromisso inarredável com as questões afetas a esses entes da

Federação, Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi relatório da Cooperativa Agrícola de

Capão Bonito, fruto de reunião realizada no dia 23 de setembro próximo passado, à

qual compareceram dirigentes e gerentes de diversas cooperativas, entre as quais

destaco CACB, Castrolanda, Copermota e CAPAL, além de representantes de

indústrias e entidades públicas, entre elas CATI, APTA, MAPA, CEAGESP e

Secretaria Municipal de Agricultura de Capão Bonito.

Os temas em destaque foram a política de comercialização de trigo de 2009 e

as soluções para a utilização do trigo tipo 1 e 2, que estão sendo colhidos em função

das chuvas.

O documento final da reunião apresenta diversas sugestões, entre as quais o

pedido para que OCESP, OCEPAR, Secretaria de Agricultura do Estado de São

Paulo, CONAB e MAPA viabilizem a exportação do trigo tipo 1 e 2 para programas

de combate à fome da FAO/ONU em países africanos afetados por seca.

Outro ponto consensual foi a situação das cooperativas tritícolas, com

urgência para a revisão do sistema de armazenagem, a adoção de incentivos, o

processo de comercialização, as normas de classificação coerente com a usual, a

reativação da Câmara Setorial do Trigo do Estado de São Paulo, os problemas de

logística, as políticas de importação, evitando-as principalmente em período de

safra, garantias de preço mínimo ao produtor e ampla reforma tributária.

 Entendo, Sr. Presidente, que esses temas devem ser debatidos em âmbito

federal, pois a política do trigo no Brasil está completamente defasada,

principalmente pela política fácil de importar trigo de nosso vizinho, a Argentina, em

detrimento de expandirmos a produção local. Solo e clima temos para ser
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autossuficientes em trigo. Isso é possível. Basta para isso que o Ministério da

Agricultura efetivamente crie novas linhas de crédito para a produção e incentive as

cooperativas e os produtores de trigo de todo o País. Ainda é tempo de reverter esse

quadro.

Muito obrigado.
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O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo brasileiro vive neste momento no

olho do furacão, por ter permitido a entrada do Presidente golpeado de Honduras

Manuel Zelaya no prédio de nossa Embaixada, na Capital hondurenha, Tegucigalpa.

Deposto por um golpe e enviado de pijamas ao exterior há mais de 3 meses, o

Presidente hondurenho tenta persuadir o mundo a uma ação mais efetiva junto aos

golpistas.

Após perambular por alguns países vizinhos, o Presidente adentrou o

território de seu país e, calmamente, andou pelas ruas da Capital até chegar a nossa

Embaixada, onde se encontra hospedado. De lá tem feito articulações visando abrir

um canal de diálogo mais efetivo com o Governo golpista. E, no meio disso tudo,

está o Brasil e a atuação sempre competente de nosso Ministro das Relações

Exteriores, Celso Amorim.

A situação do Presidente Zelaya é sui generis: é o Presidente

democraticamente eleito e foi retirado do cargo por meio de um golpe. O mundo

inteiro não reconhece o atual mandatário hondurenho, mas será com ele que

teremos de negociar para buscar uma solução pacífica para este imbróglio.

O Presidente Zelaya praticamente mora em nossa Embaixada, mas não vive

sob regime de asilo político. Para isso, deveria se abster de pronunciamentos

políticos, o que tem feito com certa regularidade desde a sua entrada no edifício. No

entanto, não podemos simplesmente condenar essa atitude dele. Zelaya busca

simplesmente voltar a ocupar um cargo para o qual foi democraticamente eleito,

repito, e do qual foi afastado de forma sorrateira.

O Brasil, principalmente o nosso Chanceler Amorim, tem agido de forma
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correta ao buscar entender tão complicada conjuntura, que infringe muitas das leis

internacionais que tratam de pessoas perseguidas politicamente pelos governos de

seus países. Primeiro, Zelaya não pode ser considerado opositor a um governo que

ninguém no mundo reconhece. Isso já traz estranheza e complicação a este caso.

Segundo, ele tem tentado articular uma negociação política que lhe devolva a

Presidência e nunca usou o espaço brasileiro em Honduras para propor um golpe

contra os golpistas.

Neste momento, o Governo brasileiro, mais do que dar espaço a Zelaya, está

dando guarita à democracia, que foi ferida pelo golpismo naquele pequeno país da

América Central. Isso é motivo mais do que suficiente para que algumas leis do

direito internacional sejam um tanto relevadas neste momento único da história do

povo hondurenho.

Pela experiência adquirida em anos de atuação como membro do nosso

corpo diplomático e ainda à frente de nosso Ministério, tenho a convicção de que o

Ministro Amorim está sabendo conduzir com maestria esta conjuntura extremamente

delicada e conseguirá fazer com que a democracia, ao final, seja restaurada por

intermediação brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
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O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de manifestar

a minha grande satisfação pela escolha do Rio de Janeiro como sede das

Olimpíadas de 2016. Trata-se, sem sombra de dúvida, de uma vitória, não só de

uma cidade, mas também do Brasil e de todos os brasileiros!

O País mostrou que foi capaz de organizar, com sucesso, os Jogos Pan-

Americanos em 2007 e mostrará ao mundo que também conseguirá organizar com

bastante competência e seriedade a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as

Olimpíadas de 2016.

A escolha para sediar um dos maiores eventos esportivos do mundo não foi

por acaso. Ela ocorre no momento em que o País colhe resultados econômicos que

atenuam as consequências funestas da crise financeira global.

Além disso, o considerável destaque que o Brasil vem alcançando no

panorama esportivo é digno de menção. Já faz tempo que o futebol deixou de ser o

único esporte pelo qual o País é conhecido. Nos últimos tempos, temos colhido

resultados satisfatórios em várias outras modalidades esportivas. Isso, muitas vezes,

graças ao esforço pessoal dos nossos aguerridos atletas, que não se intimidam com

a escassez de incentivos e a falta de estrutura para treinar.

Os benefícios de receber os Jogos Olímpicos no País serão muitos. Além de

elevar a autoestima dos brasileiros, como bem disse o Presidente Lula, os jogos

incentivarão ainda mais a prática do esporte. Para o Rio de Janeiro, mais

especificamente, sediar um evento de grande porte como as Olimpíadas significará

grandes melhorias em várias áreas, como a de transportes públicos, hotelaria e

segurança.
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Essas melhorias, é bom ressaltar, atingirão não só a população do Rio de

Janeiro, mas também a do País de modo geral. Afinal, o desenvolvimento das

indústrias e do setor de serviços no Estado demandará produtos produzidos em

outras Unidades da Federação. Assim, haverá aumento no número de empregos, o

que, consequentemente, aumentará a renda da população e a arrecadação de

impostos.

Como investimento para os Jogos Olímpicos, o Rio deve receber uma soma

de aproximadamente 100 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. Esse

montante deve ser aplicado da maneira mais transparente possível, com fiscalização

intensa e controle eficaz, de modo que o Rio se torne uma cidade ainda mais

organizada e maravilhosa!

Parabéns, Rio de Janeiro, pela conquista! Parabéns a todos que contribuíram

para a vitória!

Muito obrigado.
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O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que me traz hoje a esta tribuna é fazer um

alerta ao Governo Federal incluindo o Ministério da Agricultura Pecuária e

Abastecimento e sua empresa coligada, a Companhia de Abastecimento — CONAB,

acerca de denúncias que recebi sobre contratação de transportes por empresas de

fachada.

Sou conhecedor e admirador dos trabalhos realizados pela CONAB, pois

muitos programas são executados para fortalecimento da agricultura nacional e

familiar.

Destaco a execução da Política de Garantia de Preços Mínimos — PGPM,

instrumento valioso de amparo ao produtor nacional. Na execução da PGPM, têm-se

vários outros programas que atendem tanto à agricultura familiar quanto à

agricultura mais técnica, em que os produtores ou suas cooperativas exportam

produtos in natura, ajudando o Brasil a melhorar a sua própria performance na

balança comercial.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a CONAB hoje é presidida por um ex-

colega, Deputado Wagner Rossi, a quem admiro pela competência e

profissionalismo. Entretanto, no intuito de colaborar com sua administração é que

venho apresentar um requerimento de informação em que solicito um

posicionamento do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento sobre as

contratações de fretes para transporte dos produtos de propriedade do Governo

Federal, oriundos da Política de Garantia de Preços Mínimos — PGPM.

A CONAB realiza leilões de fretes para o escoamento de produtos agrícolas

dentro do Brasil. Geralmente, o produto é escoado de Mato Grosso, no caso, o
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milho, para regiões deficitárias, visando atender ao pequeno criador de aves, suínos

e bovinos. Até ai tudo bem. Acontece que são contratos com valores significativos e

que vem sendo executados por empresas que não possuem sequer um veículo,

quando mais frota própria. Há exceção, é claro.

Conheço algumas empresas sérias que estão trabalhando, inclusive

empresas do meu Estado do Paraná, como também de outros Estados. Mas o que

quero é expurgar desse processo, e dar mais segurança à própria CONAB e aos

pequenos avicultores, suinocultores e bovinocultores, as empresas de fachada que

operam sem habilitação, sem prestar contas aos órgãos financeiros da

administração pública, pois operam com várias empresas, que, ao final da operação,

simplesmente são fechadas. Tal procedimento inviabiliza qualquer investigação de

eventuais erros e omissões, posteriormente, caso venham a ocorrer.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados apresento, neste momento,

um requerimento de informação ao Ministério da Agricultura Pecuária e

Abastecimento de solicitação de dados importantes para que sejam identificadas

essas empresas de fachada e comunicado imediatamente o órgão de controle

financeiro responsável. Esta atitude irá colaborar, em muito, com a administração do

meu querido amigo, ex-Deputado Wagner Rossi.

Muito obrigado.
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O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o aumento da tarifa de energia elétrica no

Acre, inicialmente anunciado em torno de 12,87%, foi reduzido pela Agência de

Energia Elétrica — ANEEL para 4,83%, com direito ainda à realização na Capital do

Estado, Rio Branco, de audiência pública nesta quarta-feira, 7, para debater o

aumento.

No entanto, apesar do recuo da ANEEL na elevação da tarifa, a disposição é

não aceitar aumento algum. Com efeito, sob hipótese alguma podemos aceitar a

tentativa da ELETROACRE, juntamente com a ANEEL, de majorar a tarifa de

energia elétrica no Estado. É um compromisso meu assumido junto à população

acreana.

Vale lembrar que a diminuição nos índices de aumento já é resultado prático

dos trabalhos realizados pela CPI, tanto em Brasília quanto na audiência pública

realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Acre — ALEAC, em Rio Branco.

É uma prova cabal de que já estão sentindo a pressão popular e política.

A ANEEL já declarou publicamente que pretende colher contribuições junto a

consumidores, associações de moradores, associações de classe, empresas e

demais interessados.

Apesar de tarde, felizmente, a ANEEL acolheu as recomendações da CPI de

ouvir diretamente os principais interessados na questão da energia elétrica — a

população e suas entidades organizadas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dizer também que alguns

Estados brasileiros já tiveram sua tarifa de energia elétrica reduzida, graças a um

trabalho concentrado em âmbito político e técnico.
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Em estados como Alagoas e Roraima, a população se uniu a seus

representantes e exigiu explicações das empresas de energia elétrica e da própria

ANEEL. O resultado foi à redução da tarifa a preços compatíveis com a realidade

econômica local.

No Maranhão, um termo de ajuste de conduta assinado entre o Ministério

Público Federal, a Assembleia Legislativa local e a CEMAR, empresa responsável

pela energia elétrica no Estado, vai ajudar os consumidores a encontrarem possíveis

erros em suas contas. É exatamente o que vai acontecer no Acre. Vamos nos

mobilizar para impedir o aumento de preços numa tarifa já exorbitante.

É bom lembrar que será a segunda vez que a ANEEL realiza audiência

pública no Estado para debater a questão da tarifa elétrica. A empresa pretende

ainda discutir, durante a audiência, as propostas relativas aos limites de indicadores

para os próximos cálculos nos períodos de 2010 e 2013.

Por isso mesmo, é fundamental a participação maciça da sociedade e suas

organizações de classe para pressionar e usar de sua cidadania no combate ao

aumento da conta de luz. É a chance de a população manifestar sua indignação e

exigir que ELETROACRE e ANEEL demonstrem que critérios utilizam para a

elaboração do cálculo do aumento. Enquanto isso não se pode aceitar qualquer

majoração no preço da energia elétrica.

Muito obrigado.
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O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para prestar as

minhas congratulações ao excelente trabalho jornalístico produzido pela equipe da

Agência Brasil, particularmente, a diretora de jornalismo, Helena Chagas, e ao

repórter Marco Antonio Soalheiro que, de forma plausível, puderam apresentar a

todo o País as profundas contradições sociais, econômicas e étnicas em frequente

conflito no Estado de Mato Grosso do Sul.

A ação, que no dia de hoje encontra-se na pauta dos principais veículos de

comunicação do País, envolve a questão indígena, o agronegócio e a demarcação

das terras, a qual, na reportagem publicada no site da Agência Brasil, intitula-se:

Duas Realidades sobre o mesmo chão.

A equipe visitou reservas e acampamentos existentes em Caarapó, Amambai,

Coronel Sapucaia e sentiram, na pele, a realidade da miséria, injustiça e ação de

extermínio inerente às aldeias, principalmente em aldeias próximas a centros

urbanos, como Dourados e Amambai.

A situação, Sr. Presidente, que, há tempos, através da mídia brasileira, se

tornou de conhecimento de todos, inclusive do Presidente Lula, precisa ser encarada

de frente, com soluções palpáveis, sob pena de pagarmos pelo extermínio de etnias,

como as tribos Guarani-Caiuá e até mesmo Terena. Lá, infelizmente, prevalece a

segregação territorial e racial, chegando ao absurdo, conforme mostra a reportagem

da equipe Agência Brasil, de 13 mil índios, de 3 etnias, serem obrigados a viver em

uma área de 3,5 mil hectares, enquanto, no agronegócio, um boi chega a dispor de

até 7 hectares para pastar, engordar e gerar lucro para o proprietário.

Reforço meus parabéns à equipe da Agência Brasil pela coragem de mostrar
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que chegou o momento de se buscar uma solução definitiva para essa situação. Não

desejo e não aceito que o meu Estado, Mato Grosso do Sul, continue sendo

manchete negativa na imprensa nacional e internacional e nos relatórios da ONU por

negligenciar as demandas da população indígena.

Hoje mesmo, terça-feira, 6 de outubro, Mato Grosso do Sul acordou com o

bloqueio das BRs 163 e 353 por parte dos índios Terena e Guarani que reivindicam

agilidade no processo de desapropriação, que já se arrasta a quase 3 décadas na

Justiça, o que joga no fosso do esquecimento a sobrevivência de gerações e

gerações de famílias indígenas.

É importante salientar, Sr. Presidente, que a falta de demarcação das terras

indígenas nos impede até mesmo de levar escolas, creches e projetos de geração

de renda às comunidades da região, pois esses lugares necessitam da posse legal

do terreno e comprovação de escritura para receber os recursos e programas

federais. Como exemplo, nos últimos 2 anos, perdemos investimentos que

resultariam na construção de 6 escolas justamente pela insuficiência na

apresentação dos documentos.

É importante deixar claro, Sr. Presidente, que a minha análise é puramente

em prol de uma solução para esse antigo e delicado embate. Eu não sou contra o

agronegócio, pois respeito a capacidade do empreendedor rural. Todavia, na

qualidade de Parlamentar do Partido dos Trabalhadores, sei que a riqueza não pode

ficar nas mãos de poucos e a miséria comprometendo a vida de milhares de

famílias.

Acredito que a produção e a riqueza devem gerar qualidade de vida para

todos e não apenas para aqueles que detêm o controle da produção e a posse das
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terras — a terra tem que cumprir sua função constitucional.

Sendo assim, destaco ainda que não posso concordar com as barreiras que

impedem as pesquisas e estudos em Mato Grosso do Sul, cujo objetivo é o de

simplesmente identificar o que é e o que não é terra indígena, ferindo as

prerrogativas do Estado de Direito. Ação essa que dificulta o planejamento do

Governo Federal no que diz respeito ao ressarcimento às benfeitorias feitas em

áreas que poderão ser registradas como indígenas.

Por último, Sr. Presidente, rogo que tenhamos capacidade de diálogo,

saibamos respeitar as diligências e possamos convergir as diferenças, o que muito

contribui para a paz em nosso Estado.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o brasileiro sempre sofreu muito com problemas

bucais. Os Governos passados pouco fizeram pela população, que não pode pagar

um tratamento dentário. Mas essa realidade vem mudando com o Brasil Sorridente,

programa do Governo Federal, que reúne uma série de ações em saúde bucal,

voltadas para cidadãos de todas as idades.

Está é a primeira vez que o Governo criou uma política de saúde bucal para a

população. Isso se deve ao comprometimento do Executivo com a redução das

desigualdades e com a construção de uma política de inclusão social.

Temos à frente desse programa o sanitarista, professor, pesquisador e

também paranaense, Gilberto Pucca, que coordena o programa nacional com

competência e experiência.

Vale destacar que o principal objetivo do Brasil Sorridente é mudar a

realidade de parte da população brasileira que não tem acesso à escova de dente

com regularidade (4 escovas por ano), o que provoca cárie e doença periodontal, um

problema de saúde pública. O programa já instalou mais de 1.200 consultórios

odontológicos completos.

Além disso, este ano, o Ministério da Saúde autorizou a instalação de

consultórios odontológicos para as novas Equipes de Saúde Bucal — ESB, de

qualquer porte, e estabeleceu que novas equipes podem ser credenciadas em locais

onde exista apenas agentes da saúde bucal.

Sr. Presidente, o Ministério previu, também para este ano, a distribuição de

40,6 milhões de kits de saúde bucal (pasta de dente e escova) em todo o Brasil.

Somente na Região Sul, 42,7% da população já foi atendida e mais de 2.350
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equipes estão credenciadas.

Portanto, Sr. Presidente, concluímos que a política do Brasil Sorridente

aponta, fundamentalmente, para a ampliação e qualificação da atenção básica,

possibilitando o acesso a todas as faixas etárias e a oferta de mais serviços,

assegurando atendimentos nos níveis secundário e terciário, de modo a buscar a

integralidade da atenção, além da equidade e a universalização do acesso às ações

e serviços públicos de saúde bucal.
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A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desta tribuna, tratarei de

assuntos relacionados à participação do Brasil no cenário mundial e suas

consequências no quotidiano dos brasileiros que constroem diariamente o futuro

desta grande Nação.

Quero me ater, Sr. Presidente, à merecida vitória do Brasil e dos esportistas

nacionais na conquista para que possamos sediar as Olimpíadas de 2016. O

Presidente Lula, com a competente equipe do Ministério dos Esportes e o Ministro

Orlando Silva, afirmaram em Copenhagen a posição de liderança política com que o

Brasil se destaca no cenário mundial.

Com a vinda das olimpíadas mundiais, logo em seguida à Copa do Mundo,

alinhadas com o enfrentamento da crise financeira vencida pelo Brasil, constatamos

que o Governo Lula acerta com precisão e eficiência o modelo de desenvolvimento e

governabilidade do nosso País.

Neste contexto de liderança mundial o Brasil, por intermédio da sua

competente diplomacia, demonstrou com firmeza e amplitude que é possível vencer

desafios e construir consensos com os vizinhos sul-americanos.

Refiro-me à recente ação de uma missão diplomática, coordenada pelo

Embaixador Eduardo Gradilone, no Estado do Acre, em diálogo com autoridades

bolivianas.

Milhares de acreanos residentes em território boliviano receberam o

comunicado das autoridades daquele país que deveriam se retirar das terras numa

área correspondente a 50 quilômetros de área de fronteira.

O prazo até dezembro deste ano começou a ser revisto depois de uma
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intervenção direta do Presidente Lula com o Presidente Evo Morales, em

decorrência de uma conversa particular que eu e o Deputado Nilson Mourão tivemos

na oportunidade da visita do Presidente ao Acre.

Sr. Presidente, a vitória conquistada, construída através do diálogo, do

respeito à soberania e do entendimento entre essas 2 nações amigas, se consolidou

com a visita dessa missão.

O diálogo aberto com as autoridades bolivianas, com a população brasileira

naquele país e também com os representantes de vários segmentos acreanos se

tornou grandioso quando as soluções foram encaminhadas e inicia-se um processo

que agrade a todos.

A instalação de um Consulado Sazonal na localidade de Porto Evo Morales,

na cidade fronteiriça de Plácido de Castro, no Acre, garante segurança e

esclarecimentos aos brasileiros que querem retornar ao Brasil e aos que desejarem

continuar residindo na Bolívia.

Esta é mais uma afirmação de como o Governo está no caminho certo, na

construção de um diálogo soberano e fraterno com a comunidade internacional.

Senhoras e senhores, neste mesmo entendimento, realizamos um promissor

trabalho com o Ministério Público Federal no Acre, na perspectiva de garantir a

validação dos diplomas de médicos que se formam no estrangeiro.

O Ministério da Saúde publicou recentemente portaria que regulamenta a

situação, criando perspectivas de garantir a legalidade desses diplomas no sentido

de dar condições de trabalho para milhares de brasileiros, que se formam em

universidades de outros países e querem trabalhar em benefício da população

brasileira.
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É de todos sabido que há grande carência de médicos no interior do Brasil e

em especial na Amazônia. Existem famílias que sequer sabem o que é um médico,

não têm acesso à saúde e alguns morrem pela falta da mais simples orientação.

Os Governos Federal, Estaduais e Municipais têm procurado cumprir o seu

papel. Mas faltam médicos que tenham disposição para subirem os rios, entrarem

nas florestas, atenderem em bairros periféricos e cuidarem com zelo e carinho os

mais necessitados.

Este nosso País continental, de conhecidas diferenças regionais, não pode

tratar de forma diferenciada os filhos da sua terra.

Com este entendimento o Ministério Público Federal do Acre emitiu um termo

de ajustamento de conduta, que os médicos deverão assinar comprometendo-se a

trabalhar nas áreas mais carentes do Acre por um período de 2 anos a contar da

data de validação dos diplomas. Todo profissional que descumprir o acordo será

obrigado a pagar multa de R$5 mil por mês, para entidades beneficentes definidas

pelo MPF, pelo período que deixou de cumprir o acordo assinado.

Sensibilizado com o direito à saúde, o Procurador fundamentou o direito ao

exercício profissional de forma legal e justa, dando condições de suprir a carência de

médicos no interior do Estado.

A Universidade Federal do Acre, cumprindo a legislação pertinente, fará a

avaliação das grades curriculares e, estando nos parâmetros previstos, revalidará o

diploma e o profissional poderá solicitar seu registro no Conselho Regional de

Medicina.

A prestação de serviços no interior foi acordada com a Associação dos

Médicos Formados em Cuba, entidade nacional que possui 400 profissionais
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cadastrados, e é presidida pelo médico Janilson Lopes de Tarauacá. Os 50 médicos

acreanos formados em Cuba já assinaram o termo de compromisso, em papel

timbrado do Ministério Público Federal, e anexaram o RG e o CPF ao documento,

comprometendo-se a prestar serviço nas áreas mais carentes do Estado.

Essa decisão de acolher os médicos que se dispuserem a trabalhar em prol

da população acreana é uma demonstração do compromisso de fazer daquele lugar

o melhor ambiente para ser viver na Amazônia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para

também registrar um dos atos políticos de grande significado no Estado do Acre.

Com a presença do camarada Renato Rabelo, Presidente Nacional do Partido

Comunista do Brasil, realizamos nos dias 26 e 27 de setembro a maior conferência

estadual no Acre. Um processo de conferências e plenárias municipais, em que mais

de 10 mil militantes debateram as propostas do PCdoB sobre a política nacional e

estadual, terminou com um vitorioso encontro estadual.

Centenas de lideranças, vindas dos 22 Municípios acreanos, aprofundaram o

debate e tomaram decisões que dão ao partido o tamanho da sua responsabilidade.

Consolidamos a nossa trajetória em defender a unidade dos partidos

progressistas na defesa da Frente Popular do Acre, que é o maior patrimônio político

do nosso Estado.

Defendemos a ampliação do debate, o fortalecimento do nosso modelo de

desenvolvimento, a participação ativa nos movimentos populares e a construção do

nosso partido.

Aprovamos o indicativo de o Senador Tião Viana ser candidato ao Governo

do Acre, num amplo movimento que dê continuidade ao bom trabalho que o
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Governador Arnóbio Marques vem desempenhando.

Indicamos, ainda, os nomes de Jorge Viana e Edvaldo Magalhães para

candidatos ao Senado. Jorge Viana, ex-Governador do Acre, e Edvaldo Magalhães,

hoje Presidente da Assembleia Legislativa, são os principais construtores e

condutores da Frente Popular.

Com presença marcante da juventude, o PCdoB no Acre filiou personalidades

importantes, artistas, empresários, religiosos, lideranças comunitárias, sindicalistas e

intelectuais.

Estamos crescendo, dando sustentação ao Governo Lula e contribuindo para

darmos melhores condições de vida aos necessitados do Estado do Acre e

fortalecermos aquele lugar do País que lutou para ser brasileiro.

Muito obrigada.
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O SR. PROFESSOR VICTORIO GALLI (Bloco/PMDB-MT. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como é do

conhecimento desta Casa, está em tramitação no Supremo Tribunal Federal uma

Ação Civil Ordinária por meio da qual o Estado de Mato Grosso reivindica a correção

do traçado da linha que faz a divisa do Estado com o vizinho Estado do Pará.

Quero, nesta oportunidade, acrescentar a minha voz ao clamor do Deputado

Carlos Bezerra, que há mais de 1 ano, em discurso proferido neste plenário, trouxe o

assunto ao conhecimento do País e vem, nos últimos anos, trabalhando para que o

problema seja solucionado o mais rapidamente possível.

Relembro que a área em litígio soma nada menos do que 25 mil quilômetros

quadrados, um território equivalente ao Estado de Sergipe, abrangendo terras que

de fato pertencem aos Municípios de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Matupá,

Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha

e Vila Rica.

Sr. Presidente, a divisa entre os Estados de Mato Grosso e do Pará foi

estabelecida em 1900, por meio de uma convenção firmada entre os 2 Estados e o

Governo Federal, a partir dos trabalhos desenvolvidos, à época, pelo Marechal

Cândido Rondon. Nos termos da mencionada convenção, a linha divisória tomava

como ponto de partida o extremo norte da Ilha do Bananal, na margem esquerda do

Rio Araguaia, e terminava no Salto de Sete Quedas, no Rio Teles Pires. Apesar de

homologada por decreto presidencial em 1910 a convenção, na prática, não

prevaleceu.

Ocorre que em 1922, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, atual Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, na ocasião da elaboração da denominada
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Primeira Coleção Internacional de Cartas, trocou o nome Salto de Sete Quedas por

Cachoeira das Sete Quedas, o que deslocou, no mapa, a extremidade oriental da

linha divisória entre Mato Grosso e Pará, 120 quilômetros para o sul, ao longo do

mencionado Rio Teles Pires.

Entrementes, em 1952, o Marechal Cândido Rondon, incursionando pelo

interior do Brasil, verificou o problema e contestou oficialmente o traçado da divisa. A

primeira Carta Geográfica de Mato Grosso, elaborada na ocasião, restabeleceu a

decisão acordada em 1900. É fundamental lembrar que a Carta Geográfica foi

reconhecida pelo próprio IBGE, em 1971, e ainda pela renomada Diretoria do

Serviço Geográfico do Exército, em 1982. A despeito de tudo isso, todavia, a área

em litígio segue sendo oficialmente considerada como pertencente ao Estado do

Pará.

Faço minhas, Sras. e Srs. Deputados, as contundentes palavras do insigne

Deputado Carlos Bezerra, quando, repito, do alto desta tribuna, sublinhou o fato de

que estamos diante, no caso em apreço, de um problema muito mais grave do que

uma simples disputa por território.

O norte do Estado de Mato Grosso, na fronteira com o Estado do Pará, vem

testemunhando um significativo processo de expansão das suas atividades

econômicas, particularmente aquelas fundadas na exploração madeireira, na

pecuária e no cultivo de grãos, com consequente aumento da densidade

demográfica.

Na área sob litígio, oficialmente do Estado do Pará mas há muito reivindicada

por Mato Grosso, observa-se uma grande confusão judiciária, fundiária e fiscal, com

fortes reflexos negativos para a economia dos municípios que fazem divisa com o
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Pará, municípios estes, Sr. Presidente, que oferecem toda a infraestrutura existente

na região, como estradas, escolas, segurança e hospitais, entre outros itens.

Observe-se que o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Mato Grosso

não pode ser estendido à região, por não estar sob efetiva jurisdição do Governo

mato-grossense.

Quero aqui lembrar que, em outubro de 2006, um acordo de cooperação

firmado entre o Supremo Tribunal Federal e as Procuradorias-Gerais de Mato

Grosso e do Pará criou a expectativa de que o problema seria solucionado com

maior celeridade. O acordo foi proposto pela então Presidenta do STF e do

Conselho Nacional de Justiça, Ministra Ellen Gracie Northfleet. Desde então,

infelizmente, não houve nenhum avanço significativo. Em agosto passado, o ilustre

Deputado Carlos Bezerra reuniu-se com o Ministro Gilmar Mendes, atual Presidente

do Supremo Tribunal Federal, que garantiu ao nobre Parlamentar que dará uma

atenção especial para a questão.

Confio, Sras. e Srs. Deputados, que, com o apoio do Exmo. Ministro Gilmar

Mendes e do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal imprimirá ao trato do

tema a necessária celeridade e, o que é fundamental, saberá decidir a questão com

equilíbrio e justiça, determinando o pronto restabelecimento do limite original do

Estado de Mato Grosso, com imediato benefício para dezenas de milhares de

brasileiros que lutam para desenvolver a região em comento.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Quatro Parlamentares ainda estão

inscritos nesta fase da sessão, mas vou dar início ao Grande Expediente e conceder

a palavra ao Deputado Zequinha Marinho, porque daqui a pouco iniciaremos a

Ordem do Dia.

Caso haja algum atraso no início da Ordem do Dia pelo fato de ainda não

termos quorum, vou conceder a palavra aos Deputados Camilo Cola, Ernandes

Amorim, Roberto Britto e Deputado Nilson Mourão. Mas, neste momento, vou

garantir a palavra ao Deputado Zequinha Marinho, que se inscreveu

regimentalmente para o Grande Expediente.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Zequinha Marinho.
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O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grande Expediente não é fácil, esse sorteio é

cruel, este ano é a primeira vez que utilizo a tribuna neste período da sessão.

Eu venho aqui fazer um relato sobre um grande potencial do meu Estado e

mostrar alguns erros que cometemos por lá e que esta Casa precisa nos ajudar a

corrigir. É com relação ao grande potencial hidrelétrico do nosso Estado do Pará,

que é privilegiado em todos os aspectos que se possa imaginar. Na produção de

energia limpa nós temos, graças a Deus, muito potencial para não só atender às

necessidades do Estado, que cresce, mas também para ajudar o Brasil, como já

fazemos a partir da Hidrelétrica de Tucuruí.

O Governo Federal trabalha, de forma acelerada, por intermédio da

ELETROBRÁS e da ELETRONORTE, o encaminhamento para a construção do

complexo Belo Monte, no Rio Xingu, nas proximidades de Altamira, o qual vai gerar

cerca de 10.900 megawatts, o que, com certeza, significará muito não só para o

Pará, mas também para o Brasil.

Mas na região mais a oeste do Estado do Pará, no Rio Tapajós, que tem

também um maravilhoso potencial, o Governo concluirá, com certeza até o final

deste ano, todos os estudos para trabalhar a construção de 5 novas hidrelétricas,

aproveitando significativamente, Sr. Presidente, todo o potencial daquela região do

Rio Tapajós. Então, nós vamos fortalecer o Brasil. Essas 5 novas hidrelétricas que

estão sendo trabalhadas para o Rio Tapajós vão gerar cerca de 11 mil megawatts.

Da mesma forma, o setor empresarial e o Governo estudam a construção de

mais uma hidrelétrica no Rio Tocantins, nas proximidades da cidade de São João do
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Araguaia, entre São João e Marabá. Acredito que sua capacidade de geração não

ficará abaixo de 6 mil megawatts. Isso significa um avanço.

Claro que são construções que duram 6, 8, 10 anos porque são obras de

grande envergadura e de muitos recursos. Mas o tempo passa muito rápido. Não só

do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social todas essas

construções de hidrelétricas vão trazer para nosso Estado a possibilidade de gerar

riquezas.

E eu considero que a legislação vigente comete determinadas injustiças que

precisamos corrigir. Na Hidrelétrica de Tucuruí temos, a montante, quer dizer, no Rio

Tocantins acima, 7 municípios que sofreram impacto em razão da grande represa

que se formou. Claro que muitos reclamaram que até hoje não receberam não sei o

quê. Mas isso é até insignificante porque a ELETRONORTE trabalhou de forma

muito criteriosa. Lamentavelmente, ficam essas sequelas e reclamações para trás.

Mas eu quero aqui enaltecer a parte positiva do Lago de Tucuruí, primeiro, em

relação aos municípios impactados ao redor. Eles recebem royalties —

compensação por esse impacto que ajuda de forma significativa, principalmente

numa época como esta em que a arrecadação tem caído — que têm sido, digamos,

a tábua de salvação para aqueles 7 Municípios do entorno do lago.

Além dos royalties, destaco outras ajudas que a ELETRONORTE, que

explora a Hidrelétrica em Tucuruí, dá aos Municípios atingidos, a montante ajuda a

fazer o saneamento básico, água, energia, escola. Muitas coisas que terminam

sendo um benefício interessante para a cidade são feitas numa pareceria com a

empresa que está ali explorando.
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Um terceiro aspecto positivo disso tudo é a economia decorrente da

exploração do pescado no lago. O pescado no Lago de Tucuruí é algo importante

para o interior do Estado, para as cidades interioranas. Temos ali, normalmente, por

dia, cerca de 30 toneladas ou mais de peixe. Se multiplicamos por 30 dias no mês,

teremos no mínimo 900 toneladas; se multiplicarmos por 12, teremos um número

significativo. Então, algo em torno de 70 milhões de reais gira naqueles Municípios

só pela economia do pescado.

Isso para todos os Municípios e para a população que está a montante. E

quem está abaixo da hidrelétrica, está a jusante, como fica?

E chamo a atenção dos nobres pares desta Casa. No Rio Tocantins, abaixo

da hidrelétrica, 4 Municípios — Baião, Mocajuba, Cametá e Limoeiro do Ajuru — são

diretamente impactados por aquela obra e a população, que gira em torno de 200

mil habitantes, segundo a atual legislação, está-se perdendo.

A legislação beneficia quem mora a montante, mas prejudica quem mora a

jusante. Quem mora a montante tem royalty, tem apoio até para construir estrada

vicinal. Todo o ano a ELETRONORTE tem cota de combustível que ajuda o Prefeito

a realizar alguma obra, como, por exemplo, abrir estrada. Inclusive ela se

comprometeu a eletrificar 100% dos Municípios da zona rural, ou seja, ganham

asfalto, sistema de água e escola. Mas a jusante, lamentavelmente, nossos

conterrâneos estão, digamos assim, esquecidos de certa forma.

Por isso, venho à tribuna na tarde de hoje, inaugurando este Grande

Expediente de 2009, para dizer que precisamos corrigir essa injustiça. Estamos

apresentando nesta Casa projeto de lei que fará a correção, Deputados Zé Geraldo
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e Mauro Benevides, da injustiça que tem sido cometida ao longo de mais de 20 anos

de existência da Hidrelétrica de Tucuruí.

O Sr. Mauro Benevides - Deputado Zequinha Marinho, V.Exa. realmente já

preconiza a alternativa que se deve buscar para solucionar esse problema. Seria a

apresentação de projeto de lei com o objetivo de se promover a correção proposta

por V.Exa. como algo que necessita, imperiosamente, de ser alterado com base nos

diplomas legais que regem esse assunto. Naturalmente, não vou me arriscar sugerir-

lhe isso ou aquilo. Dentro da concepção que V.Exa. defende, devemos apresentar

esse projeto sem tardança. Agora, a dúvida que remanesce talvez no espírito de

V.Exa. e no meu próprio é saber como o trâmite de um projeto de Parlamentar

poderá prosperar, chegar a esta Casa, obter o quorum desejado e ser inserido na

Ordem do Dia para ser apreciado. Contamos com a flexibilidade do nosso

Presidente, o jurista Michel Temer, que, com apoio da Mesa, entendeu apresentar

como alternativa essas proposições, como a que V.Exa. certamente sugerirá ao

Plenário, nas sessões extraordinárias. Então, o caminho adequado, permita-me a

insinuação, é apresentar um projeto de lei para corrigir a distorção que V.Exa.

pedagogicamente nos convenceu que está ocorrendo naquela importante região do

País. Muito obrigado.

O SR. ZEQUINHA MARINHO - Muito obrigado, Deputado. Contamos com

sua ajuda.

Deputado Zé Geraldo.

O Sr. Zé Geraldo - Deputado Zequinha Marinho, V.Exa. traz para a tribuna o

tema da injusta distribuição de royalties. Nós temos outros exemplos, inclusive no

Pará, que é a situação de Carajás, onde um município recebe muitos recursos, e,
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logo ao lado, Eldorado dos Carajás, não recebe o mesmo tratamento. Inclusive,

acabei de receber agora em meu gabinete a Secretária de Saúde daquele Estado

que veio solicitar encarecidamente 100 mil reais para comprar uma ambulância para

ficar na 17 de abril. Em contrapartida, no município vizinho, compram-se

ambulâncias sem pedir a nenhum Deputado. E digo também a V.Exa. que no Lago

de Tucuruí e em toda a região, mesmo na política, muito já poderia ter sido feito.

Recentemente, nossa bancada sentou-se à mesa com os Prefeitos para negociar a

aquisição de uma patrulha mecanizada para cada município. Ficou negociado,

mesmo para os que recebem royalties, mais 250 mil litros de combustíveis e uma

patrulha mecanizada, o que nunca aconteceu. Então, algumas situações precisam

ser revistas até na hora das negociações. Por exemplo, achei injusto o município,

que, em 4 anos, recebeu 90 milhões de royalties e recebe mais de 1,2 milhão

mensal de royalties tenha recebido a mesma quantia de combustível que o

município que recebe valor muito menor. Penso que o modelo implantado em

Tucuruí — ou seja, autoritarismo implantado na obra de Tucuruí — tem causado

muitas injustiças. Muito dinheiro foi para o ralo. Para V.Exa. ter ideia, no final do

Governo Fernando Henrique, durante a segunda etapa de Tucuruí, foram destinados

100 milhões de reais em indenização. Praticamente 100 pessoas receberam 40%

desses 100 milhões. Muitos estão, até hoje, esperando esses financiamentos e

reclamando que nunca os receberam, ficaram chupando o dedo. Por isso, ao

discutirmos as novas construções de hidrelétricas no Governo Lula, muitos ainda

têm medo por que estão escaldados. Como diz o ditado popular: gato escaldado tem

medo de água fria. Porque está acostumado com a água morna e quando vê a fria

tem medo. Mas é possível fazer um modelo diferente. V.Exa. está coberto de razão
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ao provocar este debate, por meio de uma ação legislativa. No âmbito nacional, há

muitas situações dessa natureza. É muito injusta a divisão tributária, muitos Estados

perdem, a exemplo do Pará. O nosso Estado perde muito com essa crise, posso até

dizer que o Pará é o que mais perde no Brasil. E não temos uma forma de

compensar rapidamente. Porque uma coisa é garantir o empréstimo, outra coisa é o

que o município perde mensalmente do seus recursos. Parabéns a V.Exa. pelo

discurso. Realmente, em relação à história de Tucuruí, muita gente foi injustiçada.

O SR. ZEQUINHA MARINHO - É verdade. Muito obrigado pelo aparte,

Deputado Zé Geraldo.

Continuando, os municípios logo abaixo da hidrelétrica têm sido prejudicados.

Nos 4 municípios ali próximos, onde a população gira em torno de 200 mil

habitantes, a principal via de acesso foi interditada por causa da construção da

hidrelétrica. E, naquele momento, também não se pensou numa forma de manter as

condições de trafegabilidade ao rio. Acredito que até o final do ano que vem o

Governo terá concluído as eclusas de Tucuruí, cujas obras estão em andamento. Aí

começa-se a resgatar um pouco o direito de ir e vir das populações.

Lamentavelmente, até nisso, Deputado Ernandes Amorim, somos prejudicados ali.

Enquanto a população que está acima, a montante, tem uma economia de 60

milhões de reais com o pescado, as populações que estão abaixo estão tendo

violento prejuízo. Não há peixe nem para manutenção, quanto mais para vender. Há

espécies que até não existem mais, porque no tempo da piracema, quando sobem

rio acima, procurando um lugar adequado para a desova, não mais conseguem

subir. Então, os prejuízos são muitos.
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Esta Casa precisa trazer esse tema para o debate. Precisamos corrigir essa

distorção, resgatar um pouco daquilo que foi perdido com relação às populações a

jusante da Usina Hidrelétrica de Tucuruí e evitar que as diversas outras usinas,

como a de Belo Monte, as 5 do Rio Tapajós, a outra do Rio Tocantins, causem o

mesmo prejuízo para os municípios envolvidos.

É preciso que se trabalhe de forma não apenas política, Sr. Presidente,

Deputado Rafael Guerra, porque não é fácil calcular esse tipo de impacto,

principalmente quando se transfere isso para a questão econômica, quando se

transforma isso em valores, em números. É preciso haver, por parte dos Ministérios

envolvidos, a possibilidade de contar com quadros que possam, de fato, nos ajudar

a construir uma proposta justa, para que não continuemos a cometer injustiças com

relação ao tema.

Pois não, Deputado Roberto Britto.

O Sr. Roberto Britto - Deputado Zequinha Marinho, quero parabenizá-lo pela

escolha de tema tão importante, porque entendo se tratar de problema de muitos

municípios brasileiros. No meu Município de Jequié, no Estado da Bahia, a

Barragem da Pedra causa exatamente esse mesmo problema que V.Exa. tão bem

expõe a respeito dos royalties e dos peixes. Enfim, o tema é muito oportuno. Estou

aqui atento. Parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento. Muito obrigado.

O SR. ZEQUINHA MARINHO - Eu é que agradeço. E contamos com a

bancada da Bahia para nos ajudar a corrigir esses equívocos.

Sr. Presidente, era este o tema que gostaria de trazer ao plenário, o qual esta

Casa precisa colocar na pauta, para que possamos trabalhar, a fim de evitar que
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injustiças continuem a acontecer e resgatemos um pouco do que foi feito de forma

equivocada no passado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Cumprimento V.Exa. pelo

pronunciamento.
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O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, enquanto o eminente Deputado Camilo Cola se dirige à

tribuna para assomá-la com o brilho habitual, quero registrar que, em solenidade

pública, realizada no dia de ontem, o Governador Cid Gomes assinou a ordem de

serviço para a construção de mais um trecho da Rodovia Padre Cícero, interligando

Caririaçu ao Município de Lavras da Mangabeira.

Presente ao importante evento, foi-me fácil identificar o sentimento coletivo de

aplausos ao Chefe do Executivo, disposto a tornar realidade uma rodovia,

historicamente reivindicada pela população da Zona Sul de nossa Unidade

Federada.

Falando na ocasião, o Prefeito Edmilson Leite enalteceu o

megaempreendimento, na extensão de 46 quilômetros, alcançando os Distritos de

Feitosa e Quitaiús, trecho reivindicado empenhadamente pelos segmentos

diretamente beneficiados pela portentosa iniciativa.

Na qualidade de Deputado Federal mais votado em Caririaçu, compartilhei da

esfuziante euforia da multidão presente à Praça da Matriz, sendo de esperar que a

Secretaria de Infraestrutura garanta a realização de obras, dentro do prazo

previamente pactuado.

Todas as lideranças político-sociais não regatearam elogios à decisão

governamental, no cumprimento da qual o próprio Chefe do Executivo dispôs-se a

avaliar, periodicamente, na sua condição, também de engenheiro, apto a evitar
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protelação, que prejudique o respectivo cronograma, detalhado no contrato então

firmado.

Ao registrar desta tribuna o expressivo acontecimento, quero levar as minhas

congratulações a todos quantos ao longo do tempo envidaram esforços para tornar

realidade a Rodovia Padre Cícero Romão Batista.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra o Deputado Camilo

Cola.

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Cumprimento o Presidente da Mesa, os Srs. Deputados, as Sras.

Deputadas e os que se encontram nos gabinetes. Desejo falar sobre meu Município,

Cachoeiro de Itapemirim, no que concerne ao orçamento participativo.

Uma das críticas mais comuns que se fazem aos políticos é a de que eles se

distanciam do povo e só retornam às vésperas das eleições. Minha cidade,

Cachoeiro de Itapemirim, está rompendo com esse paradigma. Já no primeiro ano

de sua gestão, o Prefeito Carlos Casteglione reuniu todos os representantes das

regiões administrativas da cidade e votou o orçamento participativo do município.

Há exatos 10 dias, no Teatro Rubem Braga, as comunidades receberam a

informação de que as obras eleitas por voto livre, em cada bairro, terão início em

janeiro do ano que vem.

Para implantar o orçamento participativo, foi criado um conselho, que visitou

todos os bairros e deu a palavra final sobre as obras. Uma das preocupações dos

integrantes do conselho foi preparar um orçamento real, dentro das limitações do

município, impedindo, assim, que projetos sejam paralisados por falta de recursos.

Quero aqui registrar minha emoção verdadeira por ter participado de um ato

que considero um marco para a administração pública de Cachoeiro de Itapemirim.

Os próximos governantes não poderão mais, de forma imperial, determinar que obra

é prioritária para o município. Isso agora compete ao povo cachoeirense. Trata-se de

respeito à cidadania.
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Entre os pedidos da população, distribuída em 13 regiões administrativas, aí

incluídos os distritos, estão macrodrenagem de córregos, unidades de saúde,

asfaltamento, reforma de escolas, construção de muros de arrimo, desassoreamento

de córregos e riachos, praças, ginásios de esporte, enfim, obras que dizem respeito

ao dia a dia do cidadão. Essa deve ser sempre a essência da administração pública.

Fazendo uma adaptação da música do grande Milton Nascimento, gostaria de

concluir dizendo que o político deve ir aonde o povo está.

Parabéns, Cachoeiro de Itapemirim! Parabéns, Prefeito Casteglione!

Parabéns, Câmara de Vereadores!

Essas são as minhas palavras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, quero referir-me ao sofrimento por que o povo de Rondônia está

passando no que se refere à questão ambiental.

Estou apresentando à Casa requerimento de informações ao Ministério da

Agricultura sobre atos e decretos que criaram Reservas Florestais nos Municípios de

Cujubim e Machadinho D’Oeste. Atualmente, o pessoal do IBAMA diz que qualquer

área daqueles municípios é reserva. Em consequência, os trabalhadores da região

não podem pescar, produzir ou realizar qualquer atividade que já querem chamar a

Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança para prendê-los. É chocante viver,

num país da dimensão territorial do Brasil, humilhado pelo setor ambiental.

Tramita nesta Casa um Código Florestal de mais de 800 artigos. Foi criada

uma Comissão Especial para apreciar esse código, mas vários Deputados criam

problemas e brigam para ser uma coisa ou outra nessa Comissão.

Precisamos da união desta Casa para resolver a questão ambiental, porque

não se pode viver num país em que tudo é proibido. Nada se pode fazer: não se

pode trabalhar, não se pode plantar, não se pode colher, porque o Ministério do

Meio Ambiente proíbe tudo. E, para isso, utiliza um sistema de segurança que a

própria sociedade não tem.

No meu Município de Ariquemes, em Rondônia, ainda nesta semana, um

empresário foi morto por pistoleiros na porta de seu estabelecimento. O cidadão de

bem não pode andar armado hoje, Sr. Presidente, mas o bandido anda armado, e a

Polícia não dá nenhuma segurança para quem trabalha, para quem produz. Para
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cuidar das questões ambientais, temos a Polícia Federal, a Força Nacional de

Segurança, o Exército, todo o sistema de segurança, mas não para dar segurança

ao cidadão.

Sr. Presidente, estou dando entrada nesse requerimento. Solicito à Mesa que

solicite essas informações, que serão muito úteis para o meu trabalho como

Deputado Federal representante do Estado de Rondônia, principalmente em relação

aos Municípios de Cujubim e Machadinho D’Oeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Serão tomadas as providências, Sr.

Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

Deputado Roberto Britto.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar o Governo do Estado da

Bahia, na figura do Governador Jaques Wagner, pelo importante convênio assinado

entre a Secretária de Infraestrutura e a Secretaria de Saúde dos municípios

representados.

E, de imediato, fiz uma solicitação para que os Municípios de Jequié e de

Itabuna não ficassem fora desse convênio, porque ele tem um objetivo precípuo.

Responsável por toda a estrutura de estradas de rodagens no Estado, pretende o

DERBA, com esse convênio, limpar os terrenos baldios e os canais das cidades e

tirar o lixo que tanto tem provocado a ocorrência de dengue na Bahia.

Assim sendo, em boa hora, o Governo do Estado da Bahia entrou nessa

campanha de prevenção, e este, na verdade, é o momento. O Sr. Governador e os

Srs. Prefeitos, a partir de agora, poderão iniciar a campanha de prevenção da

dengue, porque, senão, mais uma vez, o Estado da Bahia, que bateu o recorde de

casos de dengue no ano passado, por certo este ano terá um número ainda maior.

Então, recebam os meus parabéns o Secretário de Saúde, o Secretário de

Infraestrutura, a Secretária de Saúde de Jequié, a Dra. Tânia, e o Dr. Antônio Vieira,

do Município de Itabuna.

Mas, Sr. Presidente, quero também, nesta oportunidade, falar a respeito do

subfinanciamento do SUS. Hoje, o orçamento do Ministério da Saúde é insuficiente

para manter os programas daquela Pasta, e fico a pensar como será o próximo ano.
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Este ano, já no próximo mês, praticamente os recursos estarão esgotados, não

teremos mais recursos para manter a saúde.

Essa situação é preocupante, Sr. Presidente. E fico mais preocupado ainda

porque, depois de 10 anos, 1.082 hospitais pediram credenciamento do SUS. Em

apenas 2 anos, Sr. Presidente, o SUS perdeu 3 mil leitos credenciados. E vai aqui

nossa preocupação — minha, como Vice-Presidente da Frente Parlamentar da

Saúde, e a dos demais pares desta Casa — quanto ao subfinanciamento do

Ministério da Saúde e do SUS. Por incrível que pareça, médicos recebem R$20,00

ou R$30,00 por uma grande cirurgia!

Deixo, repito, a minha preocupação e a da Frente Parlamentar da Saúde, pois

precisamos de mais recursos para a saúde. Não quero dizer que a CSS seja a

solução, mas precisamos encontrar um meio de financiarmos a saúde. O Ministro

Temporão tem o PAC da Saúde, um belo programa à espera de recursos para o seu

financiamento.

Ao finalizar, deixo também a certeza de que o Presidente Lula, homem

sensível às causas da saúde, por certo irá buscar os recursos necessários para que

tenhamos uma saúde digna, sem pessoas nas filas dos postos de saúde e dos

hospitais.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que faça chegar aos meios de comunicação

da Casa a preocupação expressada neste pronunciamento, para que a Saúde tenha

efetivamente mais recursos para o seu financiamento.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr.

Deputado Fernando Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saí de casa às 4h para Porto Alegre a fim

de tomar o voo às 7h e vinha pensando: que bom seria se tivesse espaço na tribuna

da Câmara para falar um pouco sobre a repercussão das Olimpíadas de 2016 no

Rio de Janeiro.

Em primeiro lugar, não aceito quando as pessoas dizem que o Presidente

Lula tem sorte. O Presidente tem sorte, sim. E toda vez que acorda, ele mesmo diz:

“Eu rezo para que Deus me dê mais sorte para que o meu País possa melhorar cada

vez mais”. No caso presente, não foi sorte. O programa de desfavelização do Rio de

Janeiro, o programa de segurança pública do Rio de Janeiro e o programa de

inclusão social no Rio de Janeiro, cujo início ocorreu há bem mais tempo, começam

a apresentar resultados, e vão, sim, cada vez mais se aprofundar. Assim, teremos

uma grande Olimpíada no Rio de Janeiro.

E eu vinha pensando assim: em Copenhague, estavam o Rei do Futebol e a

Rainha do Basquete. Ainda temos uma cultura monarquista. Gostamos de festa, da

Rainha do Carnaval, do doce da nossa cidade. Gostamos de dizer que Roberto

Carlos é o Rei da MPB, que Pelé é o Rei do Futebol. Agora, temos de nos

acostumar a dizer que este País encontrou um rei para a política: o Presidente Lula

é hoje o rei da política internacional! O Presidente Lula, com orgulho, vai aos fóruns

internacionais e diz com todas as letras: “Quem sustentou a crise no Brasil foram as

classes D e E, que aceitaram o desafio de não parar o consumo e sustentaram a
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economia do Brasil. Eu fiz um governo que distribuiu renda, via salário mínimo, via

Bolsa Família e via políticas de inclusão social na educação, na saúde, no emprego.”

Estamos vivendo um grande momento em nosso País. Em minha curta vida

política, jamais imaginei que chegaria um dia à tribuna da Câmara Federal e diria: os

Estados Unidos têm hoje 12,5% de desempregados, enquanto nosso País tem 8%.

Essa é a diferença: estamos na vanguarda de um novo ciclo de

desenvolvimento no mundo, ciclo que veio de um trabalhador que tem no seu

sangue o DNA da diplomacia, da negociação, da compatibilização dos interesses

dos grandes com os dos pequenos; que tem no seu sangue a diplomacia de, nas

mesas de negociação, compatibilizar os interesses de todos em nosso País e de

fazer um governo para todos.

Portanto, temos de ter muito orgulho de estar vivendo no Brasil este momento

tão importante para a nossa política internacional.

Por isso, acho que devíamos eleger o rei da política brasileira o Presidente

Lula.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Quero lembrar que a lista de presença

registra na Casa 305 Srs. Parlamentares. Convoco, portanto, os Srs. Parlamentares

a virem ao plenário para alcançarmos o quorum e dar início à Ordem do Dia.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

159

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr.

Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. Revisão do orador.) - Sr.

Presidente, ilustres Parlamentares, desejo tecer breves comentários a respeito da

chamada crise do Exame Nacional de Ensino Médio — ENEM, com o vazamento

das provas que envolveriam, no final da semana passada, mais de 4 milhões de

jovens brasileiros.

Minha perplexidade se dá em 2 planos: em primeiro lugar, acompanhando o

processo, verifiquei que Polícia Federal entrou em ação e descobriu os responsáveis

pelo crime. A forma como os envolvidos contam a história faz crer que eles parecem

estar vivendo uma espécie de aventura. Um deles pegou a prova e procurou um

amigo, um DJ; em seguida, esse outro procurou um amigo dono de uma pizzaria, e

foram oferecer a prova furtada para a grande imprensa, como se se tratasse de um

jogo, de um momento de diversão, embora estivessem cometendo um crime

gravíssimo, uma vez que estavam a prejudicar milhões de jovens brasileiros, pois

um novo concurso público teria de ser realizado.

Sr. Presidente, eu me pergunto o que passa pela cabeça dessas pessoas.

Elas me parecem idiotas. Cometeram um crime abertamente, parece até que na

maior ingenuidade, como se fosse divertimento!

O que está faltando, ilustre Presidente? Faltam, estou convencido, valores,

convicções pessoais profundas em grande parte da juventude do nosso País. As

pessoas se divertem cometendo crimes, pelos quais posteriormente pagam na

cadeia. Temos visto jovens presos algum tempo depois mostrados à imprensa

inteiramente desfigurados, tendo cometido horrores!
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Sr. Presidente, o segundo breve comentário que desejo fazer, como

Parlamentar que tem 57 anos de idade e que militou na juventude estudantil, diz

respeito ao fato de que não estou, sinceramente, entendendo as manifestações dos

estudantes brasileiros contra o ENEM.

Gostariam eles que as provas fossem realizadas? Mesmo as provas tendo

sido furtadas e um crime cometido, os estudantes saem às ruas querendo que o

concurso seja realizado? É isso? Creio que não, Sr. Presidente.

Como alguém que militou no movimento estudantil, não posso concordar com

a hipótese de se sair às ruas para pedir que seja realizado o concurso mesmo

sabendo que o ele havia sido fraudado.

A juventude deveria apoiar as medidas corretas, no planos administrativo e

político, tomadas pelo Ministro Fernando Haddad, que, ao tomar conhecimento do

crime, imediatamente cancelou o concurso, e agora, com sua assessoria, está

adotando importantes decisões para que se realize um concurso sério e equilibrado,

com lisura.

Era o que tinha a dizer, ilustre Presidente.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Convoco os Parlamentares ao plenário

para a obtenção de quorum e início da Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Capitão Assumção.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, protestar contra o comportamento do Prefeito da cidade

onde eu moro e pela qual sou apaixonado: Ecoporanga, região noroeste do Espírito

Santo.

Esse bendito Prefeito é conhecido como “Prefeito Virtual”. O slogan de sua

campanha era “como está, como será”. No dia da posse, ele prometeu realizar 45

propostas mirabolantes. Nada aconteceu até hoje. Apenas 3 propostas foram

concretizadas.

O que ele fez? Está sendo denunciado pelo Ministério Público e terá de

devolver aos cofres públicos 586 mil reais, por contratação indevida para limpeza

urbana. Ele esqueceu que está tratando com coisa pública, que tem de fazer

licitação.

Essa criatura chamada Elias Dal Col foi a um quartel denunciar um policial

porque supostamente teria tirado foto de um carro público.

Ora, a coisa pública é de todos! Qualquer cidadão pode tirar foto, sim. Agora,

o Prefeito foi lá se aproveitando, porque na cidade existe um comando eunuco, que

supostamente tem participação na gestão municipal, como tem também na Justiça

de Ecoporanga. A filha de um juiz presta serviço na Prefeitura. Um juiz que ganha

mais de 20 mil reais tem uma filha na Prefeitura!

Então, a ação civil pública apresentada pelo promotor está sendo considerada

pelo juiz da cidade como sigilo de justiça. Por que sigilo de justiça?
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As 45 realizações do Prefeito são as seguintes: ele cortou um abono salarial

dos aposentados de 130 reais — os aposentados precisam comprar remédios para

se manter vivos, porque nem para comer eles têm — e fica denunciando cidadãos

por fotografarem a frota renovada. E a frota que o Prefeito renovou é de apenas um

veículo! Ele renovou a frota com 1 veículo de 120 mil reais, uma Hilux, que ele usa

para fazer passeios turísticos em Ecoporanga e para circular nos municípios

vizinhos.

O Prefeito, em vez de fazer denúncia mentirosa, tinha de deixar de ser um

Prefeito virtual e tratar de revitalizar a nossa cidade. Ele foi eleito para isso.

Provavelmente, pela sua má gestão, ele não volta mais.

Essas são as nossas singelas palavras, Sr. Presidente. O Prefeito está ali

para fazer renovação em Ecoporanga e não para ser um prefeito “como está, como

será”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Registro a presença do Senador

Expedito Júnior, de Rondônia, que vem ao plenário da Casa prestigiar a possível

votação da PEC nº 483, de 2005, de interesse dos servidores de Rondônia.

O Deputado Mauro Nazif também está conosco. Naturalmente, faremos todo

o esforço para que ela seja colocada na pauta da sessão extraordinária. Essa é a

nossa previsão.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, quero também saudar os presentes na pessoa ex-Deputado Expedito

Júnior, atualmente Senador, companheiro de todos os momentos nesta Casa, o que

reflete a aprovação, por unanimidade, com toda a certeza, agora no segundo turno,

no dia de hoje, da PEC que diz respeito aos servidores de Rondônia. Não fosse o

bom relacionamento de S.Exa. e da bancada de Rondônia, muito bem escolhida

pelos rondonienses, teríamos mais dificuldade para aprovar a matéria.

A transposição dos servidores do ex-Território de Rondônia para a União é

bem-vinda para o Estado, uma vez que vai dar melhores condições de trabalho a

todos os senhores e também melhores condições administrativas ao futuro

Governador — ele é meu amigo, mas não vou citar o seu nome para não causar

polêmica.

Parabéns a todos, sobretudo à parcela que represento no Rio de Janeiro.

Fiquei 17 anos no glorioso Exército Brasileiro. Tenho muitas saudades de lá,

menos do contracheque. Do contracheque de capitão não tenho saudade nenhuma.

Tanto que anualmente mais de 200 capitães e tenentes se desligam das Forças

Armadas, ex officio ou a pedido, por questões salariais, a fim de participar de

concursos públicos.

Em especial, peço pelos bombeiros e policiais militares. Temos problema

semelhante ao de Rondônia no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, tão logo se resolva

esse caso, vamos tentar votar uma PEC, que está sendo articulada pela associação

dos PMs e dos bombeiros do antigo Distrito Federal, para também fazer a
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transposição desse pessoal. A União já é responsável pelo pagamento deles, mas

queremos que a responsabilidade assuma integralmente, porque eles estão parados

no tempo e no espaço.

Aproximadamente 30 mil militares e pensionistas no Estado do Rio de Janeiro

não têm norte e precisam que a União banque completamente o salário deles,

inclusive equiparando-os com o pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

do Distrito Federal. Afinal de contas, o pessoal daqui é filho dos militares lá. Então,

não se justifica o tratamento diferenciado.

Como se trata de uma PEC que está sendo articulada pela associação do Rio

de Janeiro e cuja autoria será dos 46 Deputados Federais do Rio de Janeiro,

esperamos obter sucesso.

Então, parabéns, Senador Expedito Júnior, pelo trabalho de V.Exa., dos seus

2 colegas Senadores e dos 8 Deputados do Estado Rondônia nesse sentido.

Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria ainda de registrar que, daqui a

pouco, haverá, no Plenário 12, uma reunião com taifeiros da Aeronáutica e do

Exército para discutirmos um importante projeto que, depois de 48 anos, foi enviado

pelo Governo ao Congresso Nacional, projeto que promoverá todos eles à

graduação de suboficial.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Mais uma vez, registramos a presença

de servidores do Estado de Rondônia nas galerias da Casa. A bancada de Rondônia

já se faz presente no plenário, inclusive o Senador Expedito Júnior, nosso

companheiro nesta Casa por 3 mandatos.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

Deputado Mauro Nazif.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Deputado Rafael Guerra, Srs. Deputados, Senador Expedito Júnior,

servidores de Rondônia presentes na Casa e que dão, mais uma vez, de maneira

maciça e ordeira, uma demonstração do que representa a PEC nº 483 para o

Estado. Cumprimento todos os servidores públicos rondonienses, inclusive os que

não puderam vir, mas que certamente acompanham os trabalhos da Câmara dos

Deputados pela televisão.

Inicialmente, desejo informar a todos, com satisfação, que, em contato com o

Dr. Mozart Viana, Secretário-Geral da Mesa Diretora desta Casa, foi-me dito que, em

sendo aprovada medida provisória constante da Ordem do Dia, a PEC tem tudo para

ser apreciada em segundo turno ainda hoje.

Neste momento, não vou entrar na discussão da PEC propriamente dita —

haverá o momento certo para debatê-la. Quero, sim, fazer um apelo a todos os

Deputados para que atendem a esse pedido de Rondônia. O nosso o Estado será

muito grato às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados Federais.

Esta semana, Sr. Presidente, estive visitando a BR-429, de Presidente Médici

até Costa Marques, uma extensão de aproximadamente 380 quilômetros. Nesse

eixo, há 6 Municípios e a estrada é de difícil acesso. Agora, teve início o

asfaltamento do trecho Alvorada-São Miguel.

Ao visitar esses Municípios, comprovei a riqueza de todos eles, cada um com

suas características. Em Costa Marques, fiquei surpreso. Lá, conheci a famosa

linguiça de peixe, produto que já está começando a ser exportado para o restante do
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País. Em São Francisco, algumas das maiores riquezas são a produção de inhame

e de colorau.

Mas, Sr. Presidente, ao mesmo tempo, deparei-me com um fato que

preocupa todos os moradores da BR-429: a tentativa de impedir a construção dessa

BR — a obra hoje está sendo licitada —, tentativa que, se concretizada, prejudicará

mais de 100 mil habitantes da região.

Para percorrer esses 380 quilômetros de Presidente Médici a Costa Marques,

gasta-se aproximadamente de 8 a 9 horas. Na época das chuvas, o trecho fica

intransitável. As pessoas que têm de se locomover para centros maiores encontram

tremendas dificuldades. Daí a necessidade de o DNIT e outros órgãos

governamentais não deixarem que essa obra de suma importância para o Estado

seja paralisada.

Todos os Deputados e Senadores têm importante papel na construção da BR-

429. As pessoas que moram na região têm essa obra como fundamental para terem

melhor qualidade de vida. Nesse sentido, a bancada Federal do Estado de Rondônia

está unida para oferecer à população condições dignas de moradia e uma estrada

com boas condições de tráfego e de segurança. E todos esperam que o Governo

Federal atenda a esse clamor da população.

Além do mais, trata-se de região fronteiriça com a Bolívia, em que é fácil o

acesso às drogas. Por isso, a necessidade da construção dessa rodovia, que

propiciará maior fiscalização no que diz respeito à entrada da droga no País.

Sr. Presidente, quero também registrar minha preocupação no que se refere à

situação dos servidores da FUNASA que sofrem por causa do contado com

inseticida.
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Dois são os pleitos desses servidores, que, por sinal, não são apenas do

Estado de Rondônia, mas de todo o País: primeiro, a pensão vitalícia a que têm

direito; segundo, a aposentadoria especial.

Já travamos nesta Casa de Leis amplo debate sobre a questão durante a

apreciação da Medida Provisória nº 441. O Governo deveria favorecer a realização

de exames a todos os servidores que trabalham com inseticida, porque eles são

caros e poucos têm condições de custeá-los. Esse cuidado e essa responsabilidade

o Governo Federal deveria ter com todos os servidores, principalmente com os da

FUNASA.

Sr. Presidente, daqui a pouco, sim, iniciaremos a discussão da tão falada

PEC nº 483.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES LANDIM QUE, ENTREGUE AO

ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

(Discurso a ser publicado na Sessão nº 299, de 03/11/09.)
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Convoco os Srs. Parlamentares para

que venham ao plenário a fim de darmos início à Ordem do Dia. A lista de presença

registra na Casa 333 Parlamentares.
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) - Concedo a palavra à Deputada Maria

do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)

- Sr. Presidente, Deputado Rafael Guerra, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu

quero registrar nesta tribuna a iniciativa que a Comissão de Educação e Cultura da

Casa, que tenho a honra de presidir, tomou, ao longo deste ano, e está realizando,

de debater o novo Plano Nacional de Educação, que deverá ser votado na Câmara

dos Deputados e no Senado Federal no próximo ano e ter vigência nos anos de

2011 a 2020. O novo Plano Nacional de Educação estabelece diretrizes e metas

para a educação brasileira, desafios para o nosso povo, a população infanto-juvenil,

as crianças, dos cursos da educação infantil aos de graduação e pós-graduação,

portanto, da educação básica à superior.

O Brasil tem hoje um Plano Nacional de Educação, que entrou em vigor em

2001 e foi amplamente discutido pela Casa, com um anteprojeto produzido pela

sociedade e um outro do Poder Executivo, que foram relatados pelo Deputado

Nelson Marquezelli, e em torno dos quais ocorreu um debate muito intenso e foram

estabelecidas metas e diretrizes.

Num balanço geral, nós não podemos dizer que cumprimos todas as metas

estabelecidas no Plano Nacional de Educação em vigor. No entanto, uma série de

medidas ao longo dos últimos 6 anos nos aproximaram da ampliação do

financiamento público para a educação. Dentre elas, na semana passada, votamos

o fim da Desvinculação das Receitas da União — DRU, reintegrando no texto

constitucional os 18% do Orçamento da União para a educação. Outra medida foi a

criação do FUNDEB, a incorporação das creches, da educação infantil, no
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financiamento da educação, e tem sido parte de um amplo debate sobre a educação

brasileira em todos os níveis e modalidades.

No futuro temos muito mais a abraçar. Por isso as Comissões de Educação e

Cultura das Assembleias Legislativas de vários Estados brasileiros, em parceria com

a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, estão realizando

uma série de debates, com o tema: O Legislativo e a sociedade construindo juntos o

Plano Nacional de Educação. Muitas entidades da sociedade civil estão

participando, do campo e da cidade, representantes da área da educação e da

sociedade de modo geral. Estão propondo um novo plano, que seja trabalhado a

partir de uma ampla mobilização, que respeite a diversidade nacional, estabeleça

metas claras, transparentes, conhecidas da sociedade brasileira, que deve poder

acompanhar cada passo da educação brasileira.

Nos próximos dias 22 e 23 de outubro iremos a Porto Alegre, na Regional Sul.

Já estivemos em Cuiabá, no Centro-Oeste, em Belo Horizonte, no Sudeste, iremos a

Natal, a Salvador, ao Norte do País, a partir do Tocantins. Iremos a todo o Brasil, e

concluiremos nosso trabalho no dia 10 de dezembro, na Câmara dos Deputados.

Por último, ressalto que não podemos dar um passo atrás naquilo que já

conquistamos na educação brasileira. Nesse sentido, deixo registrado que tudo o

que avançamos com o ENEM não se desfaz com a atitude criminosa de alguns. A

atitude firme do Ministro Fernando Haddad, de identificar todos os envolvidos nessa

situação criminosa, que, felizmente, foi identificada antes da prova, deixou clara a

seriedade do Exame Nacional do Ensino Médio — ENEM. Este exame tem imenso

valor para a juventude brasileira. Ele é a porta de acesso para a universidade. Mais

do que isso, a elevação do ensino médio brasileiro a novos patamares.
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Cumprimento o Ministro Fernando Haddad por sua atuação. Tenho certeza de

que as dificuldades enfrentadas podem ser superadas. O que não podemos fazer é

deixar de realizar esta etapa importantíssima para a educação brasileira. E agora,

com a integração da Força Nacional, dos Correios, e do Estado brasileiro, vamos

garantir o ENEM, um benefício para a juventude brasileira.

Parabéns, Ministro. Conte conosco neste trabalho.

Durante o discurso da Sra. Maria do Rosário, o Sr.

Rafael Guerra, 1º Secretário, deixa a cadeira da

presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,

Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar queiram

fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS.:
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VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de presença registra o

comparecimento de 193 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se à apreciação da matéria

sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.

Item 1.

Medida Provisória nº 466, de 2009

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº

466, de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia

elétrica nos Sistemas Isolados e dá outras providências.

Pendente de parecer da Comissão Mista.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para emitir parecer

à medida provisória, pela Comissão Mista, ao Sr. Deputado João Carlos Bacelar.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA. Para emitir parecer. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 466, de

2009, dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados e dá

outras providências.

I - Relatório.

A Medida Provisória ora submetida à apreciação do Plenário da Câmara dos

Deputados objetiva estabelecer novas condições para a prestação do serviço

público de energia elétrica nos Sistemas Isolados, definindo a forma de contratação

da energia a ser produzida e distribuída; alterando a sistemática de utilização da

Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis — CCC, que antes cobria apenas

parte dos custos com geração termelétrica nos Sistemas Isolados e, a partir de

agora, passa a subsidiar parte dos custos com qualquer modalidade de geração de

energia elétrica nos Sistemas Isolados; e instituindo o ressarcimento a Estados e

Municípios da eventual redução de receita decorrente da arrecadação de ICMS,

incidente sobre combustíveis fósseis utilizados para geração de energia elétrica, nos

12 meses subsequentes à interligação dos respectivos Sistemas Isolados ao

Sistema Interligado Nacional — SIN.

Assim, a Medida Provisória nº 466 estabeleceu regras a serem seguidas pelos

agentes do Setor Elétrico Brasileiro que, na data de sua publicação, encontravam-se

atuando nos denominados Sistemas Isolados que, em sua maioria, são os sistemas

que atendem aos Estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Amapá e Roraima. Vale

salientar que, enquanto alguns desses sistemas passarão à condição de
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interligados, outros continuarão na condição de isolados, não havendo ainda

previsão para suas interligações. A Medida Provisória buscou alcançar ambas as

situações.

A Exposição de Motivos nº 00033, Ministério de Minas e Energia e Ministério

da Fazenda, anexa à Mensagem nº 607, de 2009, bem demonstra a realidade dos

Sistemas Isolados ao registrar que:

“4. Existem cerca de 277 Sistemas Isolados, com

carga própria da ordem de 1.550 MW médios (14.000

GWh, aproximadamente), que se encontram, na maioria,

concentradas na Região Norte, distribuídos ao longo de

45% do território nacional. Destaca-se ainda que, embora

esteja prevista a interligação dos sistemas existentes nas

maiores localidades (capitais), restrições econômicas

farão com que continue havendo Sistemas Isolados,

sobretudo no interior dos Estados daquela região.

5. Sendo assim, ocorre que os Sistemas Isolados

têm características peculiares que reduzem a viabilidade

econômico-financeira da exploração comercial dos

serviços de energia elétrica. Entre tais características,

pode-se destacar a existência de grandes áreas de

concessão com mercados esparsos, atendidos, em

grande parte, por geração térmica com elevados custos

de operação e manutenção e reduzida confiabilidade.” 
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Esses aspectos peculiares dos Sistemas Isolados, especialmente a

inviabilidade econômico-financeira da exploração dos serviços de energia elétrica

sob o mesmo modelo do Sistema Interligado Nacional, é que determinaram a não

inclusão dos Sistemas Isolados no conjunto de leis e atos administrativos que foram

editados a partir de 1995, com a edição da Lei nº 8.987, que dispõe sobre as

concessões e permissões de serviços públicos, marco legislativo que culminou com

a implantação do novo modelo do setor elétrico.

Tanto assim é que a Exposição de Motivos nº 00033, Ministério de Minas e

Energia e Ministério da Fazenda, registra que “(...) os Sistemas Isolados não

receberam tratamento específico, mesmo quando da regulamentação recente do

setor elétrico realizada pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e Decreto nº

5.163, de 20 de julho de 2004”.

Assim, a Medida Provisória nº 466, de 2009, ante a proximidade iminente da

primeira interligação relevante de Sistemas Isolados ao Sistema Interligado Nacional

— SIN, a interligação do Acre e Rondônia, buscou estabelecer regras a serem

observadas pelos agentes públicos, privados, pelas concessionárias e produtores

independentes de energia elétrica que desenvolvem suas atividades nos atuais

Sistemas Isolados, tanto os que permanecerão na condição de isolados como

aqueles que serão incorporados ao Sistema Interligado Nacional.

A Medida Provisória nº 466, de 2009, pode ser detalhada da seguinte forma:

O art. 1º tem como destinatários de suas disposições as concessionárias,

permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia

elétrica nos Sistemas Isolados. Ao contrário da possibilidade atualmente existente

de celebrarem contratos de compra e venda de energia mediante negociações
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bilaterais com produtores de energia, esses agentes deverão agora atender à

totalidade de seus mercados mediante leilões a serem realizados, direta ou

indiretamente, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, prática que já tem sido

seguida no âmbito do Sistema Interligado Nacional. Ressalte-se que essa nova

postura a ser adotada pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas se

aplica tanto ao atendimento dos mercados que continuarão isolados, como ao

atendimento dos mercados que serão interligados.

O art. 2º impõe restrições para que sejam celebrados aditamentos aos

contratos de suprimento vigentes na data de publicação da Medida Provisória nº

466, de 2009. Essas restrições dizem respeito a aditamentos de prazos, quantidade

da energia elétrica e a aumento de preços.

O parágrafo único do art. 2º excepciona as restrições impostas pelo caput,

permitindo que nos casos de comprometimento do suprimento de energia possam

ser realizados aditivos limitados à quantidade de energia e a prorrogação do prazo

do contrato, ainda assim limitado a 12 meses.

O art. 3º promove uma radical alteração na configuração da Conta de

Consumo de Combustíveis — CCC, de que tratam os arts. 1º e 8º da Lei nº 8.631,

de 4 de março de 1993.

Nesse art. 3º, composto ainda de 12 parágrafos, o Poder Executivo implanta

uma nova sistemática para a aplicação dos recursos arrecadados para crédito na

Conta de Consumo de Combustíveis — CCC, que, até a edição da Medida

Provisória nº 466, de 2009, destinava-se ao pagamento do custo dos combustíveis,

inclusive o biodiesel, consumidos nos processos de produção de energia elétrica

para atendimento aos Sistemas Isolados. Vale salientar que esse custo, durante os
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exercícios de 2004 a 2008, considerou incluso, numa escala percentual decrescente,

também os encargos e tributos incidentes sobre os combustíveis consumidos.

Com o advento da Medida Provisória nº 466, de 2009, essa Conta de

Consumo de Combustíveis, que é movimentada pela ELETROBRÁS por força do

art. 25 do Decreto nº 774, de 18 de março de 1993, deixou de reembolsar os

agentes dos Sistemas Isolados apenas pelos dispêndios referentes ao custo do

combustível utilizado na produção de energia elétrica, passando a “(...) reembolsar o

montante igual à diferença entre o custo total de geração da energia elétrica, para o

atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas

Isolados, e a valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo

médio da potência e energia comercializados no Ambiente de Contratação Regulada

do Sistema Interligado Nacional”.

Os parágrafos 1º a 12 tratam do detalhamento da metodologia de utilização

dos recursos da nova Conta de Consumo Combustíveis. Vale ressaltar que, a

despeito dos 12 parágrafos, o caput do art. 3º ainda prevê a necessidade de sua

regulamentação, fato que é reiterado no § 12, o qual fixa diretrizes a serem

consideradas nessa regulamentação, dispondo que ela deve “(...) prever

mecanismos que induzam à eficiência econômica e energética, à valorização do

meio ambiente e à utilização de recursos energéticos locais, visando atingir a

sustentabilidade econômica da geração de energia elétrica nos Sistemas Isolados”.

O art. 4º dispõe sobre o marco temporal que dá início aos efeitos da

interligação sobre os agentes que até então atuavam nos Sistemas Isolados. Esse

marco temporal foi definido como sendo a “(...) data prevista no contrato de

concessão para a entrada em operação da linha de transmissão de interligação dos
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Sistemas”. Assim, pelo § 1º, a ANEEL deve regulamentar a adequação das

instalações dos agentes, de seus contratos comerciais e rotinas de operação. Já o §

2º determina que os agentes que atuam nos Sistemas Isolados deverão promover a

desverticalização societária, tal como previsto na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

O art. 5º dispõe que os agentes que não cumprirem com as determinações da

Medida Provisória nº 466, de 2009, ficarão sujeitos às sanções cabíveis previstas na

legislação geral do setor elétrico.

O art. 6º promove alteração na Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000, que

“dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em

eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e

autorizadas do setor de energia elétrica”. Mediante aumento de 30 centésimos por

cento na alíquota prevista no art. 1º, da Lei nº 9.991, de 2000, incidente sobre a

receita operacional líquida das concessionárias, permissionárias e autorizadas do

setor de energia elétrica, a Medida Provisória nº 466, de 2009, prevê a

compensação, até o ano de 2012, “(...) de Estados e Municípios que tiverem

eventual perda de receita decorrente da arrecadação de ICMS incidente sobre

combustíveis fósseis utilizados para geração de energia elétrica, ocorrida nos 12

meses seguintes à interligação dos respectivos Sistemas Isolados ao Sistema

Interligado Nacional — SIN”. Ainda segundo a Medida Provisória nº 466, de 2009,

“tais recursos deverão ser aplicados em atividades do setor elétrico como programas

de universalização do serviço público de energia elétrica; financiamento de projetos

socioambientais; projetos de eficiência e pesquisa energética ou no pagamento de

faturas de energia elétrica de unidades consumidoras de órgãos estaduais e

municipais”.
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No art. 7º, o Poder Executivo registra a necessidade de regulamentar a

Medida Provisória nº 466, de 2009.

No art. 8º, o Poder Executivo estabelece que a produção de efeitos para o art.

6º será a partir de 1º de janeiro de 2010 e, finalmente, no art. 9º, revoga

expressamente os dispositivos que menciona.

No prazo regimental, foram apresentadas 49 emendas.

Esgotado o prazo para manifestação da Comissão Mista a que se refere o §

9º do art. 62 da Constituição Federal, sem que a matéria tenha sido apreciada

naquele órgão, cabe-me, em decorrência de designação da Mesa da Câmara dos

Deputados, proferir parecer no plenário desta Casa, pela referida Comissão Mista, à

Medida Provisória nº 466, de 29 de julho de 2009, e às emendas a ela apresentadas.

É o relatório.

II - Voto do Relator.

No exercício da atribuição prevista no § 2º, do art. 6º da Resolução nº 1, de

2002, do Congresso Nacional, cabe a este Relator apresentar parecer em plenário,

pela Comissão Mista, sobre a Medida Provisória nº 466, de 2009, examinando, de

acordo com as prescrições constantes do art. 62, § 5º, da Constituição Federal, o

aspecto constitucional, inclusive os pressupostos de relevância e urgência, a

adequação financeira e orçamentária, o mérito e o cumprimento da exigência

prevista no § 1º do art. 2º da Resolução Congressual.

Da admissibilidade — urgência e relevância (art. 62 da Constituição Federal)

e atendimento do art. 2º, § 1º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
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A implementação das medidas contidas na Medida Provisória nº 466, de

2009, atende aos pressupostos de relevância e urgência pelos motivos que a seguir

exponho:

Os 277 Sistemas Elétricos Isolados ocupam expressiva área do território

nacional — 45% — e, a despeito dos programas de obras previstos para interligarem

a parte de suas instalações que atende às capitais dos Estados do Amazonas, Acre,

Rondônia, Roraima e Amapá ao Sistema Interligado Nacional, inúmeros Sistemas

ainda permanecerão isolados devido principalmente a fatores econômicos e

operacionais.

É fato que o arcabouço legal que instituiu o novo modelo para o setor elétrico

brasileiro, iniciado com o advento da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, não incluiu

esse relevante conjunto de Sistemas Isolados em suas regras, mantendo-os à

margem de praticamente todos os avanços institucionais que têm propiciado aos

usuários de energia elétrica o aprimoramento dos fatores indispensáveis à prestação

de um serviço adequado, tal como definido no art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de

fevereiro de 1995.

É fato que a Medida Provisória nº 466, de 2009, busca, primeiramente, criar

para os Sistemas Isolados, e que assim permanecerão, um conjunto de regras

análogas às do Sistema Interligado Nacional, sem descuidar das suas

peculiaridades econômicas e operacionais. Busca também adequar aqueles que, no

curto ou médio prazo, serão interligados às novas condições operacionais e

comerciais que terão de cumprir como integrantes do Sistema Interligado Nacional

— SIN.
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Por tais motivos, evidencia-se o cumprimento do requisito de relevância

exigido para a edição de uma medida provisória.

Quanto à urgência, também a Medida Provisória nº 466, de 2009, encontra-se

plenamente justificada. Em primeiro lugar, pela ocorrência de um fato digno de

registro no âmbito institucional — as instalações de transmissão de energia que

realizarão a interligação do Sistema Isolado que atende às cidades de Rio Branco e

Porto Velho, capitais, respectivamente, dos Estados do Acre e Rondônia,

encontram-se na iminência de entrar em operação. Urge, portanto, promover não só

a interligação desses 2 Sistemas Isolados sob o ponto de vista elétrico, mas também

a interligação sob o ponto de vista comercial, organizacional e legal. Em segundo

lugar, urge também promover a adequação do funcionamento dos demais sistemas

ao modelo institucional já posto em prática no Brasil, de forma a eliminar no

curtíssimo prazo inúmeras questões que dificultam suas administrações.

Pelos motivos que foram brevemente expostos, considero que a Medida

Provisória nº 466, de 2009, satisfaz os pressupostos de relevância e urgência

exigidos para sua edição, tendo sido também observados os requisitos formais para

seu envio ao Congresso Nacional, nos termos previstos no art. 2º, § 1º, da

Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

Dos demais requisitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.

A Medida Provisória nº 466, de 2009, trata de matéria que se insere na

competência legislativa do Congresso Nacional, nos termos do art. 48 da

Constituição Federal, e não incorre em qualquer das vedações temáticas

estabelecidas pelo § 1º do art. 62 da Constituição Federal.
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Não temos objeções ou restrições quanto aos requisitos de juridicidade ou no

tocante à técnica legislativa utilizada.

Da adequação orçamentária e financeira.

O art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional,

estabelece que o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira

das medidas provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou

despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas

orçamentárias e financeiras vigentes.

Nem as disposições relativas ao novo modelo de utilização da Conta de

Consumo de Combustíveis para os Sistemas Isolados — CCC/ISOL, nem tampouco

o ressarcimento a ser realizado aos Estados e Municípios que tiverem eventual

perda de receita decorrente da arrecadação do ICMS incidente sobre combustíveis

fósseis utilizados para a geração de energia elétrica terão qualquer impacto sobre a

receita ou despesa pública da União Federal ou sobre o atendimento das normas

orçamentárias e financeiras vigentes.

Vale ressaltar que, observando o disposto no art. 19 da Resolução do

Congresso Nacional nº 1, de 2002, o órgão de consultoria e assessoramento

orçamentário do Senado Federal encaminhou à Comissão Mista nota técnica com

subsídios acerca da adequação financeira e orçamentária da medida provisória em

questão. Adotamos integralmente as conclusões do referido trabalho, que opina pela

adequação orçamentária e financeira da medida provisória em tela.

Assim, não identifico qualquer restrição à Medida Provisória nº 466, de 2009,

do ponto de vista de sua adequação orçamentária e financeira.

Do mérito.
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O Setor Elétrico Brasileiro, pela extensão territorial que suas instalações

precisam atender, assumiu, ao longo dos últimos anos, proporções incomparáveis,

tanto do ponto de vista técnico como institucional e regulamentar.

A extensão territorial de nosso País proporciona às áreas técnicas dos 3

segmentos fundamentais do sistema elétrico — produção, transmissão e distribuição

— a oportunidade de idealizarem soluções distintas para cada região, utilizando-se

de todas as alternativas tecnológicas atualmente existentes neste Planeta Terra.

Assim, na ponta da produção, já dispomos de larga experiência na exploração

de potenciais hidráulicos, bem como na produção termelétrica em suas várias

vertentes, quer de origem fóssil, biomassa, nuclear e mineral, além de estarmos

avançando rapidamente na área de produção eólica e solar.

No segmento da transmissão, já dominamos desde a interligação elétrica de

bacias hidrográficas até a movimentação de grandes blocos de energia entre regiões

que antes conviviam isoladamente, sem a possibilidade de se ajudarem mutuamente

em situações de crise.

No segmento de distribuição, as tecnologias foram desenvolvidas no sentido

de se promover a universalização do serviço público de energia elétrica nas áreas

urbanas e no campo, promovendo a inclusão de milhões de brasileiros na prática do

uso da energia elétrica no lar, no comércio, na prestação de serviços, no turismo,

nos serviços de saúde etc.

A Medida Provisória nº 466, de 2009, dá início ao último movimento

institucional no sentido de agregar as regiões do País ainda eletricamente isoladas a

essa fabulosa rede de instalações interligadas, permitindo que sistemas elétricos
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possam permutar seus recursos com muito maior intensidade, especialmente pelo

fato da multiplicidade das tecnologias utilizadas.

Não obstante o acerto das regras constantes do texto da Medida Provisória nº

466, de 2009, o número expressivo das emendas que foram apresentadas são uma

indicação da necessidade de ajustes que contemplem, além das inúmeras

especificidades dos Sistemas Elétricos Isolados, outros aspectos relativos ao

Sistema Interligado Nacional, de forma a se evitar que, no curto prazo, novas

alterações institucionais sejam necessárias. São desses ajustes que passo agora a

tratar, pois ao final proponho um projeto de lei de conversão com um escopo mais

abrangente.

No art. 1º, cujos destinatários são as concessionárias, permissionárias e

autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica que atuam

nos Sistemas Isolados, introduzo no seu § 1º um destaque sobre a necessidade de

se assegurar a publicidade e transparência nas contratações, que foi proposto pela

Emenda nº 3. Incluo também no art. 1º o § 3º, dispondo sobre a contratação de

energia elétrica oriunda da biomassa, de forma a permitir a utilização de materiais

oriundos dos reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos desenvolvidos na região

e cuja autorização já havia sido emitida na data de publicação da Medida Provisória

nº 466, de 2009.

No art. 2º, introduzo pequenos ajustes com a preocupação de assegurar um

maior prazo para que as adequações operacionais possam ser introduzidas,

garantindo uma maior confiabilidade nos sistemas a serem interligados — no caso

mais imediato, os de Acre e Rondônia. Também suprimo a referência a preço,
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acatando a Emenda nº 04, tendo em vista que os contratos existentes abrigam

cláusulas de reajustes e revisões que devem ser preservadas.

No art. 3º, que propõe uma alteração relevante na concepção da Conta de

Consumo de Combustíveis — CCC, migrando-se de uma estrutura que até então

contemplava exclusivamente o custo de aquisição de combustíveis para a geração

de energia elétrica nos sistemas isolados, cuidei apenas de deixar claro e explícito

que determinados dispêndios precisam ser considerados no cálculo do custo total de

geração. Assim, o inciso III do § 1º, art. 3º, foi ajustado para explicitar dispêndios

incorridos na produção de energia elétrica nos sistemas isolados que, se não

ficarem expressos na norma legal, certamente suscitarão discussões de

interpretação no âmbito administrativo que poderão inviabilizar a sustentabilidade da

operação dessas instalações de produção. Da mesma forma, promovi ajustes de

redação nos §§ 2º e 5º, de forma a não deixar margem a dúvidas sobre a

operacionalização da Conta de Consumo de Combustíveis. No caso do § 5º, tomei

como base a Emenda nº 15. Já no § 11, incluí a necessidade de se observar os

princípios de publicidade e transparência na aplicação dos recursos, tal como

proposto na Emenda nº 19.

Ainda com relação ao art. 3º, proponho a inclusão de 2 parágrafos: o § 13

trata de promover a sustentabilidade econômica da geração de energia elétrica nos

Sistemas Isolados, tal como prevê o § 12, concedendo uma garantia na redução dos

encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição às instalações de

produção que forem implantadas na margem esquerda do Rio Amazonas. É

incentivo semelhante àquele que atualmente existe para as pequenas centrais

hidrelétricas, objeto do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, e, registre-se, que
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possibilitou a significativa ampliação do número de empreendimentos que

atualmente estão em operação no Sistema Interligado Nacional, especialmente a

partir do Programa de Incentivos às Fontes Alternativas — PROINFA, objeto da Lei

nº 10.438, de 2002. Já o § 14 trata de esclarecer, tal como proposto pela Emenda nº

49, que as normas legais referentes à sub-rogação da Conta de Consumo de

Combustíveis, constantes do art. 11, § 4º, da Lei nº 9.648, de 1998, permanecem em

vigor.

No caput do art. 4º, que trata dos marcos da transição de sistemas isolados

para a condição de sistema interligado, também promovi ajustes no sentido de

deixar claro que os agentes, que investiram ou vierem a investir na produção de

energia em sistemas cuja interligação está programada para acontecer em

determinada data, terão a garantia de seus contratos, especialmente caso a

interligação não ocorra na data originalmente prevista. Também deixei expresso, no

ajuste promovido no § 1º, que os atos jurídicos perfeitos não poderão ser alterados

em prejuízo de suas cláusulas pelos processos de transição de Sistema Isolado para

sistema interligado. No § 2º, suprimi a referência ao prazo de 18 meses porque o art.

20 da Lei nº 10.848, de 2004, já prevê um prazo de 18 meses, prorrogável por mais

18. Com a supressão proposta, prevalece essa norma que faculta ao Poder

Executivo prorrogar o prazo para as adequações até 36 meses, dando maior

flexibilidade à administração para decidir nos casos específicos.

Proponho, mais, a inclusão dos seguintes artigos ao texto da MP nº 466, de

2009, renumerando os atuais 7º a 9º:

O art. 7º, que tem por objetivo regularizar situação que pode comprometer a

viabilidade econômico-financeira da implantação de instalações de produção de
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energia oriunda das áreas até então consideradas isoladas. Essas instalações, que,

por força do art. 2º, § 7º-A, da Lei nº 10.848, de 2004, poderão participar de leilões

para comercialização da energia produzida, precisam, para viabilidade dos

financiamentos oficiais ou não, ter os prazos de suas concessões equiparados aos

prazos dos contratos de comercialização resultantes dos leilões, tais como hoje já

têm todos os empreendimentos que são licitados para atendimento à expansão do

mercado de energia. É uma questão de tratamento isonômico a ser dado a

empreendimentos já concedidos.

O art. 8º, alterando os art. 17 e 23 da Lei nº 9.074, de 1995, para, no art. 17,

atendendo a pleito manifestado pelo Ministério de Minas e Energia após a edição da

Medida Provisória nº 466, dar uma solução institucional às instalações de

transmissão destinadas a promover as interligações internacionais, que passarão, a

partir de agora, a ser consideradas também integrantes da rede básica de

transmissão e dependerão da celebração de tratados internacionais.

Já no art. 23 busquei solucionar questão altamente relevante para o

funcionamento das cooperativas de eletrificação rural que foram ou vierem a ser

enquadradas como permissionárias de serviços públicos de energia elétrica. Essas

cooperativas, que prestam relevantes serviços na expansão e universalização do

serviço público de energia elétrica, defrontam-se atualmente com questões não

resolvidas quanto ao prazo da permissão, gerando inúmeros problemas

organizacionais e econômicos que põem em risco a sustentabilidade.

O art. 9º modifica a redação dos art. 3º e 26 da Lei nº 9.427, de 1996. A

modificação que ora é promovida nesses 2 artigos dizem respeito também às

interligações internacionais e estão de acordo com o que já foi incluído no art. 8º.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

195

O art. 10 modifica a redação dos arts. 2º, 3º-A e 20, da Lei nº 10.848, de 15

de março de 2004, dispondo que:

a) no caso do art. 2º, promove-se modificação para incluir no inciso II do § 8º

uma alínea “d”, fazendo referência às usinas nucleares de Angra I e Angra II, que

também deverão ser consideradas no cálculo da contratação para atendimento do

mercado, em atendimento à Emenda 41, outra preocupação do Poder Executivo

manifestada após a edição da medida provisória e, finalmente, acrescenta-se um §

18, tal como proposto na Emenda nº 44;

b) no caso do art. 3º-A, transforma o parágrafo único em § 1º e acrescenta ao

artigo o § 2º, dispondo que, na hipótese da contratação de energia de reserva ser de

origem nuclear, a contratação será realizada diretamente com a ELETRONUCLEAR;

c) finalmente, no caso do art. 20, acrescenta-lhe um § 5º, dispondo sobre a

aplicação retroativa do § 3º e do § 4º aos casos de instalações cuja

desverticalização societária foi promovida anteriormente à Lei nº 10.848, de 2004,

solucionando uma pendência institucional que tem gerado graves conflitos no setor

elétrico. Esse § 5º resulta, na prática, no acolhimento das Emendas nºs 36 e 42.

Os arts. 11 e 12, que também atendem à Emenda nº 41 e a um pleito do

Ministério de Minas e Energia manifestado após a edição da medida provisória,

dispõem sobre uma nova sistemática a ser utilizada a partir de 1º de janeiro de 2013

para a comercialização da energia elétrica produzida pelas usinas nucleares Angra I

e Angra II. Por essa nova sistemática, essa energia será rateada entre todas as

concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição que atuam no

Sistema Interligado Nacional — SIN, de forma análoga ao procedimento hoje

adotado para a Itaipu Binacional. Essa nova sistemática também promove a solução
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de graves questões envolvendo a comercialização da energia produzida a partir de

fonte nuclear.

Das emendas.

As 49 emendas apresentadas pelos membros do Congresso Nacional no

prazo regulamentar tratam, em sua totalidade, de aspectos relacionados com o

modelo em curso no País destinado a regular o setor elétrico nacional. Não há

qualquer uma delas cuja matéria não seja objeto de apreciação pelo Congresso

Nacional, tal como dispõe o art. 48 da Constituição Federal, bem como nenhuma

incorre na vedação contida no seu art. 62, § 1º. Também não identificamos qualquer

inadequação do ponto de vista orçamentário e financeiro que possa resultar na

rejeição, a priori, de qualquer uma das emendas apresentadas.

Com relação às emendas apresentadas, voto pela admissibilidade,

constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, adequação orçamentária e

financeira das emendas e, no mérito, pela incorporação total ou parcial das

Emendas nºs 03, 04, 12, 15, 19, 34, 36, 41, 42, 44 e 49, rejeitadas as demais.

Pelo que foi aqui exposto, o voto é pela admissibilidade, constitucionalidade,

juridicidade, boa técnica legislativa, adequação orçamentária e financeira da Medida

Provisória nº 466, de 2009, bem como, no mérito, por sua aprovação na forma do

projeto de lei de conversão em anexo.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero cumprimentar V.Exa., que fez parte da comitiva

brasileira que esteve em Copenhague, na Dinamarca, no momento em que o Brasil,

por intermédio do Rio de Janeiro, foi escolhido para sediar a Olimpíada de 2016. Já

teremos a Copa do Mundo de 2014. Eu queria cumprimentar V.Exa., que lá esteve

representando todos nós; o Presidente Lula, pelo grande discurso de estadista que

fez; o Sr. Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, pelo

grande trabalho que tem feito; e também o Ministro dos Esportes, Orlando Silva.

Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, todos que acompanhamos o evento

pela televisão ficamos extremamente emocionados com aquele resultado.

Tenho certeza de que V.Exa., que lá estava presente, deve ter tido uma

emoção muito maior. Daqui do plenário cumprimentamos V.Exa. por ter

representado a Câmara dos Deputados naquele brilhante evento, que culminou com

a escolha do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas em 2016.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito obrigado, Deputado Arnaldo

Faria de Sá.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Questão de ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, S.Exa, o Sr. Relator, apresentou a última versão do

parecer depois das 16h. O mínimo que eu poderia pedir ao meu querido amigo é

que lesse a versão apresentada, porque eu não tenho a capacidade, que alguns

outros têm, de entender esse processo com tanta velocidade.

Sr. Presidente, na sexta-feira, fui a Pernambuco participar, na Assembleia

Legislativa, de audiência pública de uma CPI deste Congresso que pretende reduzir

as tarifas de energia elétrica. Acho que os membros da CPI deveriam estar aqui,

porque essa versão apresentada — pelo menos a que eu tenho, não vi a última —

só faz aumentar tarifas, só faz aumentar a conta de luz.

Portanto, vamos discutir aqui hoje centavo por centavo da conta de luz. Esse

projeto inclusive cria imposto, manda o consumidor de Pernambuco pagar imposto

em Rondônia, manda o consumidor de São Paulo pagar ICMS em Rondônia.

Então, peço ao Sr. Relator o mínimo, ou seja, que leia o texto último, se não

foi mudado depois das 16h.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito bem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Relator para que

leia o projeto de lei de conversão.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA. Sem revisão do orador.) - Projeto

de Lei de Conversão à Medida Provisória nº 466, de 29 de julho de 2009.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e

instalações de distribuição de energia elétrica nos denominados Sistemas Isolados

deverão atender à totalidade dos seus mercados por meio de licitação, na

modalidade de concorrência ou leilão, a ser realizado, direta ou indiretamente, pela

Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, de acordo com diretrizes do

Ministério de Minas e Energia. 

§ 1º Na hipótese de o atendimento por meio de licitação ser inviável ou o

procedimento licitatório resultar deserto, a forma de contratação de energia elétrica

para atender à obrigação do caput será definida em regulamento, garantida a

publicidade e transparência na contratação.

§ 2º A contratação de energia elétrica, nos termos do caput, dependerá da

prestação de garantias financeiras pelas concessionárias, permissionárias e

autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica. 

§ 3º Os empreendimentos destinados a produzir energia elétrica nos Sistemas

Isolados a partir de biomassa já autorizados pela Agência Nacional de Energia

Elétrica — ANEEL até 30 de julho de 2009, data de publicação da Medida Provisória

nº 466, de 2009, terão sua produção adquirida mediante leilão específico a ser

realizado em até 120 dias.
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Art. 2º Os contratos de suprimento de energia elétrica, ou equivalentes, nos

Sistemas Isolados, vigentes em 30 de julho de 2009, data de publicação da Medida

Provisória nº 466, não poderão ser objeto de aditamento para promover a

prorrogação de prazos ou aumento das quantidades. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de

comprometimento do suprimento de energia elétrica, hipótese em que o aditamento

somente será permitido para aumento de quantidade e de prazo, limitado a 36

meses, não prorrogáveis, conforme dispuser regulação da ANEEL.

Art. 3º A Conta de Consumo de Combustíveis — CCC, de que tratam o § 3º

do art. 1º e o art. 8º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, passará a reembolsar, a

partir de 30 de julho de 2009, o montante igual à diferença entre o custo total de

geração da energia elétrica, para o atendimento ao serviço público de distribuição de

energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a valoração da quantidade correspondente

de energia elétrica pelo custo médio da potência e energia comercializadas no

Ambiente de Contratação Regulada — ACR do Sistema Interligado Nacional — SIN,

conforme regulamento.

§ 1º No custo total de geração de energia elétrica nos Sistemas Isolados, de

que trata o caput, deverão ser incluídos os custos relativos:

I - à contratação de energia e de potência associada;

II - à geração própria para atendimento ao serviço público de distribuição de

energia elétrica;

III - à aquisição de combustíveis líquidos, gasosos ou orgânicos, incluindo as

despesas envolvidas no transporte até a unidade de geração e as incorridas na

reserva de capacidade do transporte dutoviário e reserva de consumo mínimo do
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gás natural produzido no Estado do Amazonas e comercializado para fins de

geração de energia elétrica;

IV - aos encargos do setor elétrico e impostos; e

V - aos investimentos realizados. 

§ 2º Incluem-se também no custo total de geração previsto no caput os

demais custos diretamente associados à prestação do serviço de energia elétrica em

regiões remotas dos Sistemas Isolados, caracterizadas por grande dispersão de

consumidores e ausência de economia de escala, conforme especificados em

regulamento.

§ 3º O reembolso relativo aos novos contratos de compra e venda de potência

e de energia elétrica firmados nos Sistemas Isolados, a partir de 30 de julho de

2009, data de publicação da Medida Provisória nº 466, será feito às concessionárias,

permissionárias e autorizadas de serviços públicos e instalações de distribuição de

energia elétrica.

§ 4º O reembolso relativo aos contratos de compra e venda de potência e de

energia elétrica firmados e submetidos à anuência da ANEEL até 30 de julho de

2009, data de publicação da Medida Provisória nº 466, será feito ao agente que

suportar os respectivos custos de geração.

§ 5º O direito ao reembolso previsto no caput permanecerá sendo feito ao

agente definido nos §§ 3º e 4º durante toda a vigência dos contratos de compra de

potência e energia elétrica, incluindo suas prorrogações, e terá duração igual à

vigência dos contratos, mantendo-se, inclusive, este reembolso após a data prevista

de interligação ao SIN, neste caso condicionado ao atendimento do disposto no § 1º

do art. 4º desta lei.
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§ 6º O direito ao reembolso relativo à geração própria das concessionárias,

permissionárias e autorizadas de serviços públicos e instalações de distribuição de

energia elétrica vigorará, após a interligação ao SIN, até a extinção da autorização

ou concessão da respectiva instalação de geração, desde que atendido o disposto

nos §§ 1º e 2º do art. 4º desta lei.

§ 7º O direito de reembolso, após a interligação ao SIN, não alcançará as

eventuais prorrogações das autorizações ou concessões das respectivas instalações

de geração.

§ 8º No caso de efetivo aproveitamento de créditos tributários referentes a

valores reembolsados pela CCC, o agente deverá ressarcir a este mecanismo o

montante integral do crédito tributário aproveitado. 

§ 9º No caso de impostos, o cálculo do valor máximo a ser reembolsado

considerará as alíquotas e bases de cálculo vigentes em 30 de julho de 2009, data

de publicação da Medida Provisória nº 466. 

§ 10 Na hipótese de as alíquotas e bases de cálculo serem modificadas, de

forma a resultar em valores de impostos superiores ao máximo previsto no § 9º, a

diferença entre o valor máximo e o resultante da modificação referida será

considerada como custo, e repassada à tarifa da concessionária do serviço público

de distribuição de energia elétrica que sofrer impacto decorrente da modificação. 

§ 11. Os recursos arrecadados pela CCC deverão ser compatíveis com o

montante a ser desembolsado, ficando assegurada a publicidade e transparência na

aplicação dos recursos.

§ 12. O regulamento previsto no caput deverá prever mecanismos que

induzam à eficiência econômica e energética, à valorização do meio ambiente e à
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utilização de recursos energéticos locais, visando atingir a sustentabilidade

econômica da geração de energia elétrica nos Sistemas Isolados. 

§ 13. No atendimento ao § 12, aos empreendimentos de geração de energia

elétrica provenientes das fontes eólica, solar e hidráulica que forem implantados na

margem esquerda do Rio Amazonas e entrarem em operação até final de 2020, será

aplicado percentual de redução não inferior a 50% às tarifas de uso dos sistemas

elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo da

energia comercializada pelos aproveitamentos.

§ 14. Permanece válido e eficaz o direito à sub-rogação no reembolso da

CCC, previsto no art. 11, § 4º, da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, devendo à

ANEEL regular o exercício desse direito, que, a partir de 30 de julho de 2009, deve

ser adequado à nova sistemática de reembolso, tal como disposto neste artigo.

Art. 4º Os agentes dos Sistemas Isolados serão considerados integrados ao

SIN e submetidos às suas regras a partir da data prevista no contrato de concessão

para a entrada em operação da linha de transmissão de interligação dos sistemas,

sendo-lhes assegurado, mediante encargo de serviço do sistema e/ou CCC, o

cumprimento de seus contratos de compra e venda de energia, especialmente no

caso de não ter ocorrido a interligação na data originalmente prevista pelo Poder

Concedente.

§ 1º Os agentes deverão providenciar a adequação de suas instalações

físicas, de seus contratos comerciais, rotinas de operação e outras medidas prévias,

conforme regulação da ANEEL, sem prejuízo dos contratos existentes.

§ 2º As pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias e autorizadas de

distribuição e de geração de energia elétrica que se interligarem ao SIN deverão
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atender ao disposto no art. 20 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a contar da

data de integração ao SIN.

Art. 5º As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e

instalações de distribuição de energia elétrica e demais agentes que atuem nos

Sistemas Isolados que não cumprirem as obrigações estabelecidas nesta lei estarão

sujeitos às penalidades previstas na legislação geral do setor elétrico.

Art. 6º A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

"Art. 1º.......................................................................

Parágrafo único. As pessoas jurídicas referidas no

caput ficam obrigadas a recolher ao Tesouro Nacional, até

31 de dezembro de 2012, o adicional de trinta centésimos

por cento sobre a receita operacional líquida (NR)"

“Art. 4º Os recursos para pesquisa e

desenvolvimento, previstos nos arts. 1º a 3º, exceto

aquele previsto no parágrafo único do art. 1º, deverão ser

distribuídos da seguinte forma:

..........................................................................(NR)”

“Art. 4º-A Os recursos previstos no parágrafo único

do art. 1º deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional

para ressarcimento de Estados e Municípios que tiverem

eventual perda de receita decorrente da arrecadação de

ICMS incidente sobre combustíveis fósseis utilizados para

geração de energia elétrica, ocorrida nos 12 meses
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seguintes à interligação dos respectivos Sistemas

Isolados ao Sistema Interligado Nacional — SIN.

§ 1º O disposto no caput aplica-se somente à

interligação dos Sistemas Isolados ao Sistema Interligado

Nacional — SIN ocorridas após 30 de julho de 2009.

§ 2º O montante do ressarcimento a que se refere

o caput será igual à diferença, se positiva, entre o valor

decorrente da aplicação da alíquota de referência do

ICMS sobre o custo de combustíveis fósseis utilizados

para geração de energia elétrica nos Sistemas Isolados

do Estado, nos 12 meses que antecederam a interligação,

e o valor decorrente da aplicação da alíquota de

referência do ICMS sobre o custo do combustível fóssil

utilizado para a geração de energia elétrica, nos 12 meses

seguintes à interligação.

§ 3º A alíquota de referência de que trata o § 2º

será a menor entre a alíquota média do ICMS nos 12

meses que antecederam a interligação, a alíquota vigente

em 30 de julho de 2009, ou a alíquota vigente no mês

objeto da compensação.

§ 4º O ressarcimento será transitório e repassado

às Unidades da Federação após a arrecadação dos

recursos necessários, na forma disposta pelo § 5º.
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§ 5º O ressarcimento será calculado e repassado a

cada Unidade da Federação nos termos da

regulamentação a ser expedida pela ANEEL, respeitado o

critério de distribuição do art. 158, inciso IV, da

Constituição, e a Lei Complementar nº 63, de 11 de

janeiro de 1990.

§ 6º As receitas de que trata este artigo deverão

ser aplicadas nas seguintes atividades do setor elétrico:

I - em programas de universalização do serviço

público de energia elétrica;

II - no financiamento de projetos socioambientais;

III - em projetos de eficiência e pesquisa

energética; e

IV - no pagamento de faturas de energia elétrica de

unidades consumidoras de órgãos estaduais e municipais.

§ 7º Eventuais saldos positivos em 1º de janeiro de

2013 serão devolvidos às concessionárias e

permissionárias de serviços públicos de distribuição, na

proporção dos valores por elas recolhidos, e revertidos

para a modicidade tarifária.

§ 8º O Poder Executivo poderá reduzir a alíquota

de que trata o parágrafo único do art. 1º, bem como

restabelecê-la (NR).”
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Art. 7º O empreendimento de geração de energia elétrica referido no art. 2º, §

7º-A, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que vier a garantir em leilão o

direito de firmar Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado —

CCEAR, terá o prazo de sua autorização ou concessão prorrogada, de forma a ficar

coincidente com seu contrato de comercialização.

Art. 8º Os arts. 17 e 23 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passam a

vigorar com as seguintes redações:

“Art. 17 O Poder Concedente deverá definir, dentre

as instalações de transmissão, as que se destinam à

formação da rede básica dos Sistemas Interligados, as de

âmbito próprio do concessionário de distribuição, as de

interesse exclusivo das centrais de geração e as

destinadas a interligações internacionais.

..................................................................................

§ 6º As instalações de transmissão de energia

elétrica destinadas a interligações internacionais,

outorgadas a partir de 1º de janeiro de 2011 e conectadas

à rede básica, serão objeto de concessão de serviço

público de transmissão, mediante licitação, na modalidade

de concorrência ou leilão, devendo ser precedidas de

tratado internacional.

§ 7º As instalações de transmissão necessárias

aos intercâmbios internacionais de energia elétrica,

outorgadas até 31 de dezembro de 2010, poderão ser



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

208

equiparadas, para efeitos técnicos e comerciais, aos

concessionários de serviço público de transmissão de que

trata o parágrafo anterior, conforme regulação da ANEEL,

que definirá, em especial, a receita do agente, as tarifas

de que tratam os incisos XVIII e XX do art. 3º da Lei nº

9.427, de 26 de dezembro de 1996, e a forma de ajuste

dos contratos atuais de importação e exportação de

energia.

§ 8º Fica vedada a celebração de novos contratos

de importação ou exportação de energia elétrica pelo

agente que for equiparado ao concessionário de serviço

público de transmissão de que trata o parágrafo anterior

(NR)”

“Art. 23. .....................................................................

§ 3º As autorizações e permissões serão

outorgadas às Cooperativas de Eletrificação Rural pelo

prazo de até 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado por

igual período, a juízo do Poder Concedente (NR)”

Art. 9º Os arts. 3º e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passam

a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 3º ....................................................................

XVIII ......................................................................

a) assegurar arrecadação de recursos suficientes

para a cobertura dos custos dos sistemas de transmissão,
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inclusive das interligações internacionais conectadas à

rede básica;

..................................................................................

XX - definir adicional de tarifas de uso específico

das instalações de interligações internacionais para

exportação e importação de energia elétrica, visando à

modicidade tarifária dos usuários do sistema de

transmissão ou distribuição.

......................................................................... (NR)”

“Art. 26 .....................................................................

III - a importação e exportação de energia elétrica,

bem como a implantação das respectivas instalações de

transmissão associadas, ressalvado o disposto no § 6º do

art. 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

......................................................................... (NR)”

Art. 10. Os arts. 2º, 3º-A e 20, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,

passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 2º.......................................................................

§ 8º............................................................................

II - .............................................................................

c) Itaipu Binacional; ou

d) Angra I e II, a partir de 1º de janeiro de 2013.

..................................................................................
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§ 18. Caberá à ANEEL em um prazo de 180 dias,

decidir de ofício, ou por provocação das partes, acerca

das questões de que trata o § 16 deste artigo (NR).”

“Art. 3º-A....................................................................

§ 1º A regulamentação deverá prever a forma, os

prazos e as condições da contratação de energia de que

trata o caput deste artigo, bem como as diretrizes para a

realização dos leilões, a serem promovidos pela Agência

Nacional de Energia Elétrica, direta ou indiretamente.

§ 2º Na hipótese de a energia de reserva ser

proveniente de fonte nuclear, sua contratação será

realizada diretamente com a ELETRONUCLEAR,

constituída pelo Decreto nº 76.803, de 16 de dezembro de

1975 (NR).”

“Art. 20.......................................................................

§ 5º. Aplica-se o disposto nos § 3º e § 4º aos

empreendimentos hidrelétricos resultantes de separação

entre as atividades de distribuição e de geração de

energia elétrica promovida anteriormente ao comando

estabelecido no caput e àqueles cuja concessão de

serviço público de geração foi outorgada após 5 de

outubro de 1988 (NR).”

Art. 11. A partir de 1º de janeiro de 2013, o pagamento, à ELETRONUCLEAR,

da receita decorrente da geração da energia de Angra I e II será rateado entre todas
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as concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público de

distribuição no Sistema Interligado Nacional — SIN, conforme regulamentação.

Parágrafo único. A receita de que trata o caput será decorrente de tarifa

calculada e homologada anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica —

ANEEL.

Art. 12. Fica autorizada a ELETRONUCLEAR a repassar para Furnas, entre

2013 e 2015, o diferencial verificado, entre 2010 e 2012, entre a variação da tarifa a

ser praticada pela ELETRONUCLEAR e a da tarifa de referência.

§ 1º A tarifa de referência de 2010 será igual à tarifa da ELETRONUCLEAR

homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL em dezembro de

2004 atualizada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo — IPCA para

dezembro de 2009, a qual será reajustada pelo IPCA em dezembro de 2010 e 2011.

§ 2º A tarifa a ser praticada pela ELETRONUCLEAR a partir de dezembro de

2009 será calculada e homologada anualmente pela ANEEL pela aplicação de

fórmula paramétrica que considere a variação das despesas com a aquisição do

combustível nuclear e a aplicação do IPCA para os demais custos e despesas.

§ 3º A fórmula paramétrica de que trata o parágrafo anterior será definida pela

ANEEL, podendo estabelecer limite para a variação do custo do combustível

adquirido pela ELETRONUCLEAR e podendo prever critério específico para a

hipótese de a variação do custo do combustível ser inferior à variação do IPCA.

§ 4º O montante a ser repassado para Furnas será rateado pelas

concessionárias de serviço público de distribuição atendidas pelo Leilão de Compra

de Energia Proveniente de Empreendimentos Existentes, de 7 de dezembro de
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2004, na proporção das quantidades atendidas no contrato com início de suprimento

em 2005.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

em relação:

I - ao art. 6º, a partir de 1º de janeiro de 2010; e

II - aos demais artigos, a partir da data de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogados:

I - o § 2º do art. 8º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993;

II - o § 3º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998; e

III - o art. 86 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Este é o relatório.
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O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para um

esclarecimento.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a palavra o Deputado Ricardo

Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Relator, na primeira página, no art. 1º, § 3º, V.Exa. diz que "terão sua produção

adquirida mediante leilão específico a ser realizado em até 120 dias”.

Pergunto ao Sr. Relator se seria possível retirar essa palavra “específico”

porque o específico só se for do tipo de energia. Para não acabar virando um

problema de interpretação lá na frente, peço, dentro daquilo que foi acordado, que

suprima essa palavra “específico” — art. 1º, § 3º. Ou então esclarecer que é

específico para a biomassa.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA. Sem revisão do orador.) -

Específico para biomassa.

O SR. RICARDO BARROS - Então, vamos esclarecer, Sr. Relator,

“específico para biomassa”.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR - Acatado.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já terminou, Deputado Ricardo

Barros?

O SR. RICARDO BARROS - Não, só mais uma observação para que

possamos ter o texto mais claro na sua aplicabilidade.
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Sr. Relator, art. 4º, § 1º. Vamos falar agora do equilíbrio dos contratos. Aqui,

Sr. Relator, novamente, o § 1º do art. 4º estabelece:

“§ 1º Os agentes deverão providenciar a

adequação de suas instalações físicas, de seus contratos

comerciais, rotinas de operações e outras medidas

prévias, conforme regulação da ANEEL, sem prejuízo do

equilíbrio dos contratos existentes.”

Foi tema também que debatemos e que, parece-me, desta forma, ficaria mais

próprio para entendermos sobre o que está se falando, sem prejuízo do equilíbrio

dos contratos existentes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa. está pedindo esclarecimentos

ao Relator?

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estou pedindo, porque são

afirmações que depois, na aplicabilidade da lei, causam dúvidas e acabam

judicializando o processo. É sem prejuízo do equilíbrio dos contratos existentes.

Seria o correto para deixar clara qual a intenção do Relator, ou, se não for essa, que

o Relator esclareça, então, o que se pretende com isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Relator já leu o seu relatório. Acho

que agora não é o momento, data venia, de fazer esclarecimentos, porque é

evidente que cada nobre Parlamentar vai pedir esclarecimentos os mais variados.

Quem tiver dúvida, vai apresentar destaque em relação a esse assunto ou, em outra

hipótese, o Relator poderá vir aqui e conversará com o nobre Deputado Ricardo

Barros e com os demais Deputados sobre esclarecimentos a respeito do relatório.
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O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, peço que o Relator divulgue o relatório e a V.Exa. que autorize a

divulgação do texto, para que possamos iniciar a discussão e votar o requerimento

de adiamento de discussão, não apenas do relatório, mas também do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É mais do que razoável a ponderação

de V.Exa. Nesse entretempo o Relator deverá encaminhar à Mesa o relatório. Nós

vamos providenciar cópias para distribuir ao Plenário.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Agradeço a V.Exa. E, se V.Exa. me permitir

continuar com a palavra, recentemente, eu tive oportunidade...

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o tema aqui é medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um momento, Deputado.

Qual é sua dúvida? Eu não entendi.

O SR. EDUARDO VALVERDE - É o art. 2º, parágrafo...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desculpe-me, Deputado Eduardo

Valverde, não vou permitir esclarecimentos do Relator agora. O Relator vai descer

— eu disse ao Deputado Ricardo Barros — para conversar com os senhores a fim

de esclarecer dúvidas do relatório. Se as dúvidas persistirem, os senhores terão

direito de apresentar destaques para eliminá-las.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Eu já apresentei o destaque. Eu queria ver

se consigo manter, porque...
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, mas V.Exa. poderá apresentar

outros. O Relator desce e conversa. Senão, Deputado Valverde, o Deputado Ricardo

Barros já usou a palavra, V.Exa. usará, e daqui a pouco mais 380 Deputados

estarão pedindo esclarecimentos ao Relator. De modo que o Relator estará à

disposição no plenário.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Mas não está suspenso o trabalho? Não tem

um tempo livre agora?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perdão?

O SR. EDUARDO VALVERDE - Não tem um tempo livre aqui para podermos

esclarecer enquanto se distribui?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu vou permitir ao Deputado Claudio

Cajado que conclua a sua fala e, em seguida, passarei a palavra a V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.

Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, dou conhecimento ao Plenário da missão diplomática parlamentar

que foi a Honduras, com a autorização de V.Exa.

A comissão pluripartidária da Câmara dos Deputados fez valer tese que

precisamos cada vez mais aplicar neste Parlamento: a diplomacia parlamentar.

Fomos a primeira delegação a ter permissão para adentrar o solo

hondurenho.

 Conversamos com o Presidente Zelaya, com o Presidente de fato, Micheletti,

com os 15 Ministros da Suprema Corte hondurenha e, de igual forma, com a Mesa

Diretora do Congresso hondurenho.

Tivemos oportunidade de conversar com brasileiros residentes em Honduras

e com o corpo diplomático da nossa missão em Tegucigalpa.

Sr. Presidente, V.Exa. foi fator decisivo para o sucesso dessa missão.

Inicialmente, alguns tacharam essa viagem de viagem da alegria.

Incompreensivelmente, as iniciativas parlamentos sempre são vistas pelo aspecto

negativo. No entanto, nossa missão, com objetivo claro de comprovar a

incolumidade da Embaixada brasileira e ver como o corpo diplomático estava

desenvolvendo suas atividades —, foi plenamente exitosa, principalmente no diálogo

com as partes envolvidas.

Sr. Presidente, o funcionamento do telefone fixo da Embaixada foi

restabelecido, o diplomata Lineu de Paula teve permissão para sair e entrar na

Embaixada a qualquer tempo, o que não era possível, e houve prorrogação do prazo
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assinado pelo Governo hondurenho para o Brasil definir o status do Presidente

Zelaya.

Dando sequência à nossa visita a Honduras, estão agora naquele país uma

delegação da OEA e Senadores americanos e o Governo hondurenho suspendeu o

estado de sítio.

Portanto, repito, a nossa missão foi extremamente exitosa. O Parlamento

brasileiro tem, sim, de se envolver com questões diplomáticas multilaterais, até

porque o Governo brasileiro não reconhecia o Governo de fato instalado em

Honduras. Nós abrimos um diálogo de Parlamento para Parlamento e conseguimos

fazer esse diálogo avançar, pontuando questões importantes, inclusive o Acordo de

São José, que está na mesa de negociações, para promover o restabelecimento da

normalidade institucional em Honduras.

Sr. Presidente, graças à visão de V.Exa. de confiar a nós essa missão,

obtivemos grande êxito e destacamos, por meio da mídia mundial, a atividade do

Parlamento brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumprimento mais uma vez a

comissão que foi a Honduras e me regozijo pela circunstância de a Câmara dos

Deputados participar de todos os grandes momentos nacionais.

Esse foi um grande momento do Parlamento brasileiro, bastando mencionar o

fato de que uma comissão de Senadores americanos foi para Honduras e isso gerou

uma crise interna no Senado daquele país, diferentemente do que ocorreu no Brasil,

de onde foram 4 Deputados da Oposição e 2 da Situação e nenhum deles foi como

da Situação ou da Oposição. Foram como Parlamentares brasileiros interessados na

incolumidade do território brasileiro, representado pela Embaixada brasileira em
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Honduras, e em missão de paz, com vistas a eventualmente contribuir para a

pacificação do Estado hondurenho — e V.Exas. conseguiram.

Acompanhei, pelos noticiários da imprensa, o desenrolar da visita e hoje tive a

notícia diretamente de V.Exas. Tão logo V.Exas. saíram de lá, foi decretado o fim do

estado de sítio e iniciada uma conversação entre ambos os lados.

E revelo ainda ao Plenário que a comissão me trouxe volume imenso de

noticiário da imprensa internacional sobre a competência e a eficiência do

Parlamento brasileiro, por meio da representação que lá esteve, na busca da

concórdia em Honduras.

Meus cumprimentos, portanto, a V.Exa. e aos companheiros da comissão.
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 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 466 foi editada com uma finalidade, embora

também atendesse a outras: dar atenção ao Estado de Rondônia no Sistema Isolado

Acre-Rondônia, o primeiro Sistema Isolado a ser interligado, uma vez que falta tão

somente a licença do IBAMA.

Essa medida provisória foi inicialmente elaborada com essa finalidade.

Certamente, ao longo de sua maturação, foram acrescidos a ela outros

componentes, tais como regularizar a situação dos sistemas isolados; criar uma

norma única entre sistema isolado e interligado; ratear as despesas do sistema

isolado com o sistema interligado. Mas  o foco principal, repito, foi o de atender a

esse primeiro Sistema Isolado que será interligado.

No entanto, a proposta compensatória não atenderia, na sua plenitude, ao

sistema Acre-Rondônia. Por isso citei o art. 2º, parágrafo único, do projeto de lei de

conversão, segundo o qual unidades térmicas ficarão isoladas, mesmo com a

interligação, principalmente na região ribeirinha do Rio Madeira e em várias cidades

do interior que passam ao largo da rede de transmissão e são abastecidas com

diesel. E, como o prazo de prorrogação dos contratos está limitado em 36 meses,

muitas dessas unidades serão desmobilizadas, levadas para outro Estado, o que

poderá causar prejuízo a essas comunidades.

A propósito dessa questão, foi feito um contato com o Relator da MP. Existia

uma pressão despropositada do Ministério de Minas e Energia, que acolheu
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emendas não referentes ao sistema e que contemplavam outros interesses, porém

não atendeu ao principal pleito do Estado de Rondônia.

Certamente, o Relator teve total boa vontade, mas, por pressões de toda

ordem — e vamos ter de dialogar para saber que pressões foram essas —, S.Exa.

deu uma recuada, não manteve o texto que estava sendo trabalhado e que ajudaria

a resolver esse problema do Estado de Rondônia.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Natan Donadon.

O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB-RO. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria, mais uma vez, de registrar a presença de

servidores do Estado de Rondônia nas galerias da Casa, no aguardo da votação, em

segundo turno, da PEC nº 483.

Eles já estiveram nesta Casa recentemente, quando da votação em primeiro

turno dessa PEC. Eles saíram domingo do Estado de Rondônia e chegaram hoje,

pela manhã, a Brasília exatamente para acompanhar a votação dessa PEC tão

importante, a PEC nº 483, que trata da transposição de servidores públicos do

Estado de Rondônia.

Estamos todos aguardando, pois sabemos a atenção e o carinho de V.Exa.,

Sr. Presidente, em relação à aprovação dessa PEC.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Casa que, no último dia 2 de outubro,

ingressei no Partido Trabalhista Brasileiro, fato que já dei conhecimento à Mesa

Diretora, através do competente expediente.

Sou um novo trabalhista.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, peço sua atenção, até porque V.Exa. pôde celebrar, com a comitiva

brasileira, a indicação do Rio de Janeiro para sede das Olimpíadas de 2016.

Sabendo, por exemplo, da iniciativa da Deputada Solange Amaral de criar

uma Comissão Externar para acompanhar todos os preparativos desses jogos e da

iniciativa do Deputado Deley para a realização de uma Comissão Geral nesta Casa,

a fim de analisar as implicações sociais, econômicas e financeiras desse

megaevento, também estou me reportando aos Presidentes de várias Comissões,

por meio de memorando, sugerindo que, tanto na área de fiscalização financeira

quanto educação, cultura e desporto, urbanismo e mais outras 3 áreas, haja

preocupação com algo que é irrenunciável de nossa parte: a fiscalização. Isso para

não perdermos a oportunidade de efetivamente avançar nas mudanças para

melhorar a qualidade de vida na nossa cidade, o que é fundamental.

O fato de o evento estar indicado não significa que o legado social, o

cronograma, licitações transparentes, idoneidade na execução e na aplicação de

estimados 30 bilhões de reais venham acontecer automaticamente. Pelo contrário, a

tradição brasileira é de falta de planejamento, de corrupção, de desperdício do

dinheiro público. Não queremos 15 dias olímpicos maravilhosos, em agosto de 2016,

tão somente. O antes e o depois são fundamentais para o interesse público.

Nesse sentido, V.Exa. devia nos brindar com um breve comentário sobre a

contribuição da Câmara dos Deputados, nesta e em mais duas Legislaturas, no

sentido de que as Olimpíadas de 201 sejam uma conquista social para todo o povo
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na educação pública, na massificação dos esportes, na melhoria do transporte

urbano de massa, na habitação, enfim, numa série de outros aspectos em que ainda

não estamos no pódio da boa avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero dizer ao Deputado Chico

Alencar que é interessante como as Olimpíadas trazidas para o Brasil e o Rio de

Janeiro incentivarão muito a infraestrutura do Rio de Janeiro. Esse é um fato que até

fará a melhoria paisagística, administrativa e de infraestrutura do Estado do Rio de

Janeiro. Foi um momento, penso eu, glorioso para o País, especialmente para o Rio

de Janeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

nobre Deputado Mauro Nazif.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, inicialmente, quero agradecer a V.Exa. a atenção que está tendo

com o Estado de Rondônia, especialmente no que se refere à transposição dos

servidores. Mencionou V.Exa. que, após a apreciação da Medida Provisória nº 466,

poderá colocar a Proposta de Emenda à Constituição nº 483 em votação, haja vista

que existe um entendimento de todas as bancadas quanto à aprovação da matéria.

Portanto, quero lhe agradecer.

Ao mesmo tempo, desejo fazer um registro a respeito dessa Medida

Provisória nº 466. Deixo claro, desde logo, que o Estado de Rondônia é quem mais

auxiliará no fornecimento de energia elétrica para o restante do País, principalmente

para as Regiões Sul e Sudeste, por meio das usinas hidrelétricas do Rio Madeira.

Ao mesmo tempo em que observamos essa doação do Estado de Rondônia, nós

nos preocupamos com essa Medida Provisória nº 466, ora em apreciação pela

Casa.

No art. 4º do projeto de lei de conversão, referente aos agentes dos Sistemas

Isolados, do trecho que diz “sendo-lhes assegurados, mediante encargo do serviço

de sistema e/ou CCC”, está na iminência de ter retirada a expressão “sendo-lhes

assegurado”, o que vai deixar num Sistema Isolado o Estado de Rondônia, que vai

abastecer de energia o restante do País. Isso não pode acontecer, Sr. Presidente,

Srs. Deputados. Esta Casa não pode permitir que o Estado que fornecerá energia

para o restante do País fique num Sistema Isolado.
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Por isso, pedimos que esta Casa observe com bastante atenção a alteração

que será proposta para o art. 4º.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, pela ordem, à

nobre Deputada Marinha Raupp.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB-RO. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, quero também saudar os

servidores de Rondônia que vieram em caravana para acompanhar a votação em

segundo turno dessa importante matéria para o nosso Estado.

Ao saudá-los com toda a bancada do Estado de Rondônia, quero justificar a

ausência do Senador Valdir Raupp, que está numa reunião da FIESP em São Paulo,

mas com toda a certeza está torcendo para que a Câmara dos Deputados cumpra

seu dever.

Igualmente, Sr. Presidente, quero informar que a BR-429, tão importante para

o eixo de desenvolvimento do Vale do Guaporé no Estado de Rondônia, está em

processo de pavimentação asfáltica. Inclusive, acompanhei o pronunciamento do

Deputado Mauro Nazif, que se mostrava preocupado com a paralisação das obras.

Informo aos nobres Deputados que ainda ontem, em Ji-Paraná, estive com

representante do Ministério Público Federal, a quem solicitei a revisão de sua

posição e a suspensão da ação, de modo que os órgãos técnicos, o DNIT e a

Secretaria de Estado do Meio de Ambiente de Rondônia — SEDAM, possam

cumprir as exigências no contrato e, assim, procederem à pavimentação da rodovia,

com o compromisso de desenvolvimento social e ambiental daquela comunidade

que tanto sofre.

Todos sabem da minha luta em prol da pavimentação da BR-429, há 15 anos

no exercício do mandato de Deputada Federal. Tenho certeza de que o Dr. Daniel
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Fontenele suspenderá a ação. E aí, sim, teremos a segurança de que a obra de

pavimentação não será paralisada.

Também estou preocupada, assim como os Deputados Eduardo Valverde e

Mauro Nazif, em relação à Medida Provisória nº 466, de modo que não prejudique os

Sistemas Isolados do Estado de Rondônia, principalmente aqueles que atendem às

comunidades tradicionais, localizadas no eixo da BR-429, no Vale do Guaporé, que

vão sofrer com a alteração proposta nessa medida provisória. No mais, vamos votar

favoravelmente à medida provisória.

Peço aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário, a fim de que, na

sessão extraordinária, votemos em segundo turno da PEC nº 483.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Lindomar Garçon.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, quero neste momento cumprimentar os servidores de Rondônia que

mais uma vez se encontram nas galerias da Casa, após rodarem mais de 2 mil

quilômetros.

A PEC nº 483 vai à votação ainda hoje, se Deus quiser. Disse V.Exa. há

pouco, Sr. Presidente, que, votada a MP nº 466, irá fazer todo o esforço necessário

para prestigiar o Estado de Rondônia e os servidores que aqui estão.

O que me alegra é verificar que o quorum está aumentando. Nossos colegas

Deputados estão se fazendo presentes no plenário. Quando aqui cheguei, havia 300

Deputados; agora, já há 350. Todos querem votar a PEC nº 483. Então, não haverá

problema de quorum e ainda hoje vamos dar esse presente aos servidores do

Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Manifestações das galerias.)
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra a Deputada Solange

Amaral, por 1 minuto.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, inicialmente, quero cumprimentar V.Exa., que esteve em

Copenhague, representando esta Casa, na vitória do Rio de Janeiro para sede das

Olimpíadas de 2016.

Quero ainda comunicar a V.Exa. que dei entrada num requerimento de

constituição de Comissão Externa para que nós, Deputados, acompanhemos os

desdobramentos dos Jogos Olímpicos de 2016. Serão necessários orçamento,

planejamento e estratégia junto com o Comitê Olímpico, o Governo Estadual, o

Governo Municipal e as confederações. Enfim, é importante a presença da Câmara

dos Deputados acompanhando todos os fatos que envolvem a realização dos Jogos

Olímpicos de 2016.

Peço a V.Exa. que defira a criação dessa Comissão a ser integrada por

Deputados dos diversos partidos, para que, representando esta Casa, assim como

V.Exa. a representou em Copenhague, possamos avançar no acompanhamento

dessas ações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não, submeterei ao Plenário o

pedido de Comissão Externa.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Dr. Ubiali. Em seguida, vamos proceder à votação. Ninguém mais terá a

palavra.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, hoje começou a Feira Internacional de Couros, Máquinas e

Componentes para Calçados — FENAFIC em Franca, cidade onde existe a maior

concentração de indústrias calçadistas e de acessórios do País.

Nessa edição da Feira, montamos novamente um stand da Câmara dos

Deputados, onde estamos divulgando todos os projetos aqui desenvolvidos,

ensinando a população a entrar no site desta Casa e a verificar a transparência que

ela imprime nos seus mais diversos setores.

Franca, a Capital do Calçado, hoje também se destaca como uma das

cidades onde a Câmara se faz representar por meio de um stand em que

explicamos todo o trabalho legislativo aqui realizado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a mesa requerimento no

seguinte teor:

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa

Excelência, nos termos regimentais, o adiamento da

discussão por 2 sessões da MP 466/09, constante do item

1 da presente Ordem do Dia”.

Assinado pelo Líder Deputado Ronaldo Caiado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor do requerimento,

Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, a primeira coisa que quero registrar é a lucidez do Relator por ter

retirado um “bode” muito maior do que os que na Bahia leva brinco nas orelhas. O

Relator excluiu, com sabedoria, um artigo que simplesmente transferia para o

consumidor passivos incalculáveis do setor elétrico.

Mas, ainda que ele tenha suprimido, vou ler para que os senhores e as

senhoras tenham a certeza do risco que corremos. O que o Relator suprimiu é o

seguinte: “a partir do ciclo de revisão tarifária” — essa linguagem é bonita; a partir da

próxima vez que aumentar a tarifa de energia do povo, essa é a linguagem que o

povo entenderia —, “considerar-se-á todo o passivo não reconhecido das empresas

incalculável.”

Ora, Sr. Presidente, uma CPI desta Casa anda pelos Estados tentando dizer

que vai abaixar a tarifa de energia elétrica. Aí, vem o Relator dessa MP e propõe, na

primeira versão, a inclusão de um artigo que só tinha um propósito: aumentar a

conta de energia elétrica para o povo do Brasil todo.

Da mesma maneira que estou me congratulando com ele por isso, não posso

me congratular por querer que o povo brasileiro arque com os problemas de Furnas.

O Líder do PMDB, em exercício, pode ter razão para isso — ele é do Rio e tem

ligação com Furnas. Mas ali está o Deputado Roberto Magalhães, de Pernambuco.

Na sexta-feira, participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de

Pernambuco. O grande problema daquele Estado, em relação ao tamanho da sua

economia, é carregar a Termopernambuco. Como vamos retirar agora todo o ônus?
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Porque Furnas, quando era bônus, ficou para ela; agora que é ônus, vai para Bahia,

para Pernambuco, para o Rio Grande do Sul, para todo o mundo.

Ora, desculpem-me, senhores, mas essa história de querer resolver o

problema de um jogando-o nas costas de outro, Santa Catarina não pode concordar.

Semana passada, nós aprovamos, por conta do Senador Romero Jucá, um aumento

de 10% no preço do frete no transporte marítimo do litoral brasileiro. Agora, vem o

PMDB querer que se aumente a tarifa do Brasil todo para resolver o problema de

Furnas!

Não vou apontar todos os problemas neste encaminhamento, destaquei

apenas 2, porque o tempo é limitado. Mas não concordo em que se passe a conta

de quem ganhou muito para todo mundo.

Só para completar, como se fosse apenas um anúncio inicial: esse projeto

cria um ICMS para o povo de Santa Catarina, para o povo de Pernambuco e para o

povo da Bahia pagarem na energia do Norte.
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O SR. CLAUDIO CAJADO - Peço a palavra para orientar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nós não tínhamos combinado, Líder

Ronaldo Caiado, na reunião de Líderes, que iríamos votar a MP nº 466 hoje?

O SR. CLAUDIO CAJADO - Na reunião de Líderes, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Senão, nós vamos votar aqui

inutilmente.

O SR. CLAUDIO CAJADO - ...foi acordado que iria ser posto em votação

esse item. Agora, o Democratas, principalmente com postura do Líder José Carlos

Aleluia, revelou que vai votar contra, sem obstrução, mas com...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Entendi.

O SR. CLAUDIO CAJADO - ...todos os procedimentos disponíveis.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está bem. Então, tem a palavra o

Deputado Claudio Cajado para falar a favor do requerimento.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão do orador.) - Para orientar,

Sr. Presidente. Esse requerimento de adiamento de discussão tem o único alcance

de aprofundar essa discussão.

Acabamos de receber o parecer do Deputado João Carlos Bacelar. Estamos

estudando essa questão. Diversos artigos envolvem situações prejudiciais ao povo

brasileiro, àquele que paga mensalmente a conta de energia elétrica. E existem

questões, como a que fora citada, em que o passivo das empresas estará sendo

transferido para a tarifa elétrica. Isso é um absurdo.

Precisamos discutir essa questão com maior profundidade. E esse

requerimento, Sr. Presidente, tem o objetivo de aprofundar a discussão, de clarear o
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debate e, principalmente, de fazer com que o plenário tenha a consciência das

consequências do que irá votar a partir de agora.

Uma CPI desta Casa está atuando na fiscalização de todo o modelo elétrico

brasileiro, e agora essa medida provisória tenta aumentar...

(O microfone é desligado.)

O SR. CLAUDIO CAJADO - Portanto, Sr. Presidente, nós pedimos

apoiamento para esse requerimento de adiamento da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos ouvir os Srs. Líderes.

Como encaminham os Srs. Líderes? Sim ou não ao requerimento? O

requerimento é para adiar a discussão por 2 sessões.

Como vota o Bloco?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

Bloco encaminha “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PR, como vota?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

PR encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

PV vota “não”, Sr. Presidente;

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT, como vota?

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PT vota “não” ao requerimento de adiamento. A matéria está

madura para ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - O PMDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PPS?
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, é evidente que precisamos votar nesta Casa, mas é muito estranho

o que disse o Deputado José Carlos Aleluia. Aqui, a cada medida provisória, coloca-

se um bode, o que faz parecer que alguém está fazendo algum tipo de negociação.

O Relator esclarece que foi o Ministério de Minas e Energia que pediu que se

incluísse o dispositivo sobre Furnas. Por que, então, o Ministério de Minas e Energia

não propôs na medida provisória? Aqui, não sabemos nunca o que vamos votar,

porque as coisas são alteradas a cada hora, a cada momento.

Claro que queremos votar, mas sempre temos preocupação com o que

vamos votar. Nunca sabemos o que vamos votar, porque, infelizmente, repito,

aparecem na hora matérias estranhas ao objeto inicial da medida provisória.

De qualquer maneira, encaminhamos o voto “não”. Vamos votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PTB?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Vota “não”, contra o adiamento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PDT?

O SR. ARNALDO VIANNA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

O PDT vota “não”, contra o adiamento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PSDB?

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PSDB compartilha do acordo feito na reunião de Líderes, mas quer dar

razão a todos aqueles que continuam arguindo que as medidas provisórias têm sido

objeto de penduricalhos, de mudanças que desvirtuam completamente o seu sentido

original.
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Exemplo claro, Sr. Presidente, e gravíssimo, está na emenda acatada pelo

Relator. Aliás, já estamos apresentando destaque para retornar ao texto original.

Mas, de qualquer maneira, tem razão o Deputado José Carlos Aleluia. É um

improviso total. O Relator acabou de entregar a última forma do seu parecer. Vamos

concordar mais uma vez, na expectativa de que o Sr. Presidente seja mais rigoroso

com relação a esses procedimentos.

Para não desfazer o acordo feito entre os colegas, vamos conceder votar

“não”. Mas a expectativa é de que não se reproduza mais esse comportamento, pois

há, sim, penduricalhos agregados e aceitos pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o Democratas?

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Vota “sim”, claro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito bem. Então, vamos votar.

O SR. CHICO ALENCAR - E o PSOL, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desculpe-me. Como vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, vivemos o problema de mau hábito nesta Casa. Claro que tínhamos

acordo para aprovar a medida provisória como ela veio, originalmente, com seus 6

artigos, provendo áreas muito abandonadas da energia elétrica, através do princípio

da licitação. Agora, com 15 artigos, num exame rápido, percebemos que pode haver

até aumento da tarifa, para compensar Furnas, justamente nessas áreas.

Portanto, temos preocupações, e entendemos que adiar para melhor exame,

para votar com consciência, como é nosso dever, no interesse da população mais

pobre deste Brasil mais bem iluminado e energizado, não é nenhum problema.
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Votamos “sim” ao pedido de adiamento, o que facilitaria, inclusive, a

convocação de uma sessão extraordinária para resolvermos de vez o que é

consensual: os direitos dos servidores de Rondônia.

“Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PSC?

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PSC vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Deputados que estiverem de

acordo com o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação requerimento para que a

discussão da MP nº 466 seja feita por grupo de artigos.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor, Deputado Ronaldo

Caiado. (Pausa.)

O SR. CLAUDIO CAJADO - Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não, Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, estamos comprovando, mais uma vez, que a falta do debate pode

prejudicar, e muito, a transparência da discussão de assunto extremamente

importante para o conjunto da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, o atual modelo de produção, distribuição e comercialização da

energia elétrica está precisando de avanços.

A medida provisória tem aspectos positivos, mas nos preocupa, e muito, a

tarifa final que o consumidor vai pagar. Para isso, precisamos fazer as modificações

necessárias, e o debate é que vai fazer com que essas alterações possam ser

eventualmente aprovadas.

Portanto, a discussão artigo por artigo tem o objetivo de podermos, vencido o

adiamento da discussão, diante da votação anterior, aprofundar o exame texto da

medida provisória, analisando todos os itens que precisam ser clareados.

Insisto, Sr. Presidente, em que essa é uma questão extremamente

importante. Se não pudermos discuti-la item por item, artigo por artigo, estaremos

ceifando a transparência nesse processo.

O Democratas pede que o Plenário acate suas ponderações, no intuito de

aprofundarmos a discussão da matéria e verificarmos que, na questão da energia,

temos de fazer com que o Governo assuma a sua parcela de responsabilidade e não

opte, como sempre, pela forma mais fácil de resolver os problemas: aumentando a
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tributação — no caso, transferindo para o consumidor final a responsabilidade do

pagamento talvez até da ineficiência ou de um modelo que precisa ser atualizado.

Essas questões estão sendo discutidas na CPI — Tarifas de Energia Elétrica.

E é um contrassenso, Sr. Presidente, de um lado, estarmos aprofundando a

investigação do modelo elétrico brasileiro, e, de outro, estarmos votando a medida

provisória que trata desse modelo e, em determinados aspectos, onera o preço final

que o consumidor tem de pagar.

Essa medida provisória não poderia estar sendo discutida neste momento. No

mínimo, teríamos que esperar o Relatório Final da CPI — Tarifas Energia Elétrica.

 Portanto, se não conseguirmos sustar o andamento dessa MP, que pelo

menos possamos discutir em plenário, de forma mais profunda, artigo por artigo, de

modo que mostremos à sociedade brasileira que temos responsabilidade no trato

das questões que nos são submetidas.

Então, se não votarmos item por item, estaremos, repito, prejudicando, e

muito, a amplitude da discussão e o aprofundamento de temas tão importantes para

a sociedade brasileira, como são esses que dizem respeito à produção, distribuição

e comercialização da energia elétrica.

Portanto, o Democratas encaminha o voto “sim” ao requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra o Deputado Eduardo

Valverde, para falar contra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o requerimento é protelatório, porque visa tão somente evitar a

discussão da MP.

Hoje, há 277 usinas geradoras isoladas na Amazônia, que expressa 45% do

território brasileiro. O custo dessa energia, se não for rateado, inviabiliza o acesso à

energia elétrica na Amazônia Legal. Assim sendo, aqueles que querem impedir o

acesso à universalização da energia elétrica na Amazônia estão fazendo um

discurso contra a distribuição dos encargos.

Na verdade, trata-se um rateio dos encargos setoriais para todo o povo

brasileiro, para permitir que, na Amazônia, o índio, o quilombola, o seringueiro e o

pescador artesanal possam ter acesso à energia elétrica. A medida provisória visa

fazer esse rateio.

Em face disso, somos favoráveis à medida provisória e contrários ao

requerimento de discussão por grupo de artigos.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PT? (Pausa.) Vota “não”.

Como vota o Bloco?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

Bloco vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o Partido Trabalhista

Brasileiro?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- O PTB, Sr. Presidente, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, a votação dessa medida provisória artigo por artigo é benéfica para

este Plenário. Precisamos discutir alguns pontos, principalmente o que diz respeito a

Furnas.

O Deputado Valverde apresentou uma argumentação. Podemos debater se

temos de ratear os recursos do consumidor brasileiro com os pobres da Amazônia

ou se temos de rateá-los para atender também os pobres de São Paulo, do Rio de

Janeiro, da minha Santa Catarina. Temos de discutir isso. Temos de discutir também

esse negócio de Furnas, da ELETRONUCLEAR etc. Por isso, é recomendável votar

artigo por artigo.

O PPS encaminha o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Na mesma linha do Deputado Fernando Coruja — Partido Popular Socialista e

Partido Socialismo e Liberdade juntos nessa matéria — e pelas razões anteriores.

Achávamos até necessário adiar a votação da medida provisória, uma vez que ela

mais que duplicou em matéria de artigos e há detalhes importantes a serem

considerados. Isso não foi conseguido — o Plenário quer votar agora —, mas, pelo

menos, vamos votar bem, discutindo artigo por artigo.

Nosso voto, portanto, à proposta de discussão por grupo de artigos é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto, vota “sim”, para que a

votação seja feita por grupo de artigos.

Como vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votamos “não”. Nós queremos votar. Votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PR?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, aproveitando o fato de que o Estado de Rondônia vai ceder energia

elétrica para todo o País, o PR vota “não” ao requerimento, para podermos aprovar a

medida provisória e, em seguida, passar à PEC nº 483.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PDT vota “não”. Queremos que a matéria seja examinada e votada

pelo Plenário. Votamos a favor do Estado de Rondônia. A rigor, a favor do Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao companheiro Claudio Cajado para não

perdermos mais tempo. Vamos votar logo esta medida provisória, superar este

impasse e, em seguida, votar a PEC para resolver o problema dos servidores de

Rondônia. Eu não sou de Rondônia, mas acho que hoje devemos “matar” esta PEC,

votando o segundo turno.

O PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PSC ?

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PSDB?

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o ideal seria votarmos artigo por artigo, para promover

uma discussão.

O PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o Democratas?

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, estabelecer uma dicotomia de quem é a favor do Norte do País, de

quem é a favor de Rondônia e de quem é contra o Amazonas significa apequenar a

discussão, se V.Exa. me permite.

Queremos aprofundar a discussão. Não temos nenhum tipo de preconceito,

ao contrário. A região amazônica ou qualquer Estado que integre a Federação

brasileira são defensáveis pela bancada do Democratas.
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 O que queremos é aprofundar o debate sobre esse modelo que leva o

Governo Federal a transferir a responsabilidade para o consumidor final. Esse

modelo precisa ser debatido. E a discussão, artigo por artigo, vai propiciar o debate

correto que tanto desejamos, ao contrário de apequenar a discussão com

colocações como a aqui feita, de ser contra ou a favor de determinado tema que não

está em pauta em hipótese alguma.

Portanto, o Democratas vota “sim”.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

252

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em discussão o projeto.

Concedo a palavra ao nobre Deputado, que falará contra a matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, temos no País Sistemas Isolados de energia

elétrica. Particularmente, em alguns Estados, a energia elétrica é produzida a partir

de uma matriz de combustíveis. Evidentemente, esses Estados são beneficiados

fundamentalmente pelo ICMS, em decorrência da queima desses combustíveis.

Há muito tempo se tenta integrar os Estados do Norte ao sistema nacional.

Isso vai acarretar uma queda na arrecadação desses Estados. Não tem nada a ver

com o preço da energia, mas com a cobrança do ICMS, cuja arrecadação pode — e

talvez deva — ser compensada temporariamente.

A pergunta é: quem tem de compensar? Quem tem de compensar é a União,

que fica com a maior fatia do produto dos impostos do País, que a cada instante cria

um novo tributo. A União, que aumenta suas contribuições em detrimento dos

Estados e dos Municípios, quer compensar a queda na arrecadação do ICMS

retirando dinheiro de todos os brasileiros. Não! É preciso que essa compensação

seja feita com os recursos da própria União, que sistematicamente tunga os

municípios, tunga os Estados e novamente quer fazer isso.

Além disso, a proposta do Relator incluiu várias matérias novas no texto da

medida provisória. Felizmente, S.Exa. retirou a compensação tributária ou a

compensação de perdas das empresas de energia. No parecer, S.Exa. alega que

introduziu artigos a pedido do Ministério de Minas e Energia. Ora, Ministério tem de

se dirigir ao Presidente da República e pedir que edite uma medida provisória ou

envie ao Congresso Nacional um projeto de lei, o mais adequado para questões
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dessa ordem. Essa não é matéria para medida provisória. Mas o Ministério não pode

vir a esta Casa fazer esse tipo de pedido a Deputado. Ministério não orienta

Deputado. Ministério recebe orientação ou discute no âmbito Executivo, não aqui. É

claro que, se olharmos bem, de repente, veremos assessores de Ministérios que

tentam influir na votação desta Casa. Mas isso não deve ser feito. É um equívoco.

Por isso que, no global — nós faremos alguns destaques —, encaminhamos

“não” a essa matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para discutir, concedo a palavra ao

Deputado Dr. Ubiali, que falará a favor da matéria.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, a medida provisória, assim como o projeto de lei de

conversão que dela surge, procura resolver o problema do chamado sistema isolado

de produção de energia, outorgando à Agência Nacional de Energia Elétrica —

ANEEL a função de realizar licitações, com indisfarçado propósito de proporcionar à

população oferta de energia compatível com seu desenvolvimento e crescimento.

Obviamente, devemos entender que essa população não é apenas o cidadão da

cidade ou do campo, mas também o do setor industrial e o dos serviços em geral.

Isso significa que esta medida provisória procura lançar as bases para que

não haja um apagão, como já aconteceu neste País. Estão criando um marco legal

para evitar que isso aconteça.

É muito importante que a medida provisória seja aprovada. Ela fará a

integração dos Sistemas Isolados, a médio e a longo prazos, aos Sistemas

Interligados. Isso é importante. No Brasil de hoje, não pode mais haver partes

totalmente isoladas do ponto de vista energético, principalmente do da energia

elétrica, pois elas sobrevivem, como as de toda a Região Norte, exceto Belém, de

sistemas de termelétricas movidas a diesel. Naturalmente, podemos discutir aqui —

e vamos discutir — se há ou não compensação do ICMS.

O importante é que estamos preparando-nos a cada momento, a cada dia

para ser o que sempre tivemos vocação de ser: um país desenvolvido, um país onde

não haverá mais quedas de energia. Porque está previsto na medida provisória que

as concessionárias, as empresas têm a obrigação de fornecer energia de qualidade
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ao setor industrial, ao setor de serviços, à população. Assim, não teremos mais,

como já tivemos em vários momentos neste País, quando eventualmente vamos a

certos lugares até a passeio, quedas de energia em determinado período do dia,

sendo necessário esperar 1, 2, 3 horas para que se retome o fornecimento de

energia.

A medida provisória regulamenta o setor, cria um marco regulatório que vai

dar definitivamente a diretriz para sermos um país desenvolvido no conjunto, não

apenas no Sul, mas no Norte, no Nordeste, no Sudeste, dando impulso cada vez

maior para o Brasil transformar-se em país de Primeiro Mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado Ivan Valente, para falar

contra. (Pausa.) Ausente S.Exa.

Com a palavra o Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, eu não sei se todos da Casa sabem exatamente o que

estamos votando aqui. Vou resumir, portanto, de forma muito objetiva: nós estamos

votando uma conta de aproximadamente mais 2,5 bilhões de reais, a ser paga por

todos os consumidores de energia elétrica no Brasil.

A ELETRONORTE contribuía para compensar os Sistemas Isolados, para

que a tarifa de energia nessas regiões fosse equivalente à tarifa de energia dos

Sistemas Interligados, à de grande parte do País. A ELETRONORTE cobria aquilo

para o qual a conta era insuficiente. Agora, não pagará mais. E essa conta, uma

conta de consumo de combustível, vai ser paga integralmente por valor a ser

acrescentado à tarifa de energia elétrica.

Nós estamos, na prática, impondo a todos os consumidores de energia

elétrica do Brasil um custo adicional, que vai variar de 1,5% a 2% do valor da conta

de energia de cada unidade residencial que paga energia elétrica. É correto isso?

Claro que não! Impor indistintamente a todos os consumidores um custo adicional,

mesmo que seja apenas para parte dos consumidores, não se pode tolerar, uma vez

que havia projeto de acabar com a conta de compensação de combustível. O que

estamos fazendo agora é revitalizá-la, desonerando a ELETRONORTE.

O que será feito com os recursos que a ELETRONORTE deixará de aportar

para a compensação? O que será feito com a massa de recursos adicionais? Tira-se

com uma mão, a ELETRONORTE para de participar da compensação, mas se vai
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buscar o recurso no consumidor. E não sabemos onde será investido o recurso

adicional. Ou seja, o Governo cria mecanismos e procedimentos com o bom

propósito de fazer com que a tarifa nos Sistemas Isolados seja equivalente à dos

Sistema Interligados.

O propósito é justo — eu nasci em Rondônia e sei como seria pagar o valor

integral da energia gerada em motores de óleo diesel. Seria muito alto. A população

não suportaria. O propósito é justo, mas o modo de fazer resultaria em mais caixa

para o Governo, mesmo sob o manto de assegurar a compensação e a equivalência

na tarifa de energia da maior parte do País com a dos municípios, sobretudo os do

Norte, que fazem parte dos Sistemas Isolados. O propósito é generoso, mas o

resultado é mais imposto e mais ônus para o contribuinte.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor, com a palavra o

Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, quando a tarifa residencial subsidiava a tarifa industrial, ou seja, o

consumidor residencial bancava parte da tarifa industrial, não se ouvia nesta Casa

tamanho grito. A partir do momento em que a tarifa residencial passou a não bancar

mais a tarifa industrial, dizem que se aumentou muito o preço da energia elétrica no

Brasil. Será que, no passado, isso também não era oneroso? Por quê, naquele

momento em que o consumidor residencial, a dona de casa, ao pagar a energia

elétrica, subsidiavam o industrial, essas vozes não se levantavam?

Agora, querem dificultar o benefício, uma vez que, na Amazônia, mesmo com

a interligação do Sistema Acre-Rondônia, ainda ficarão 277 localidades isoladas,

que representam quase 45% do território nacional, principalmente em locais

dispersos, distantes, com comunidades com 50, 600 ou 800 habitantes. Será que

essas comunidades não têm direito de utilizar energia de custo razoável? E quem

tem de pagar isso? No passado, era o consumidor residencial. Agora, serão todos

os consumidores, inclusive o industrial. E são essas vozes que querem proteger o

capital que não querem permitir que o indígena, o quilombola, o seringueiro, as

pequenas comunidades do interior da Amazônia tenham acesso à energia elétrica.

A medida provisória visa uniformizar isso, dar aos Sistemas Isolados a

mesma garantia que tem hoje o Sistema Interligado Nacional. Certamente, o texto

vai precisar ser aperfeiçoado — e eu apresentei um destaque —, mas, no contexto,

é correto para o Brasil, para a Amazônia e para o Sistema Isolado. O Sistema Acre-

Rondônia passará a ser interligado já no próximo mês. E a compensação pela perda

do ICMS deverá ser feita ao Estado de Rondônia.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra o Deputado Emanuel

Fernandes, para falar contra a matéria. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.) Perdão. O Deputado

Luiz Carlos Hauly está presente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, sem dúvida alguma, em relação à energia

elétrica no Brasil, as tarifas sociais sempre existiram, e todos os governos,

principalmente os estaduais, sempre tiveram uma política a respeito. No Paraná, há

mais de 25 anos, temos política social de água e de energia elétrica. Sempre

tivemos, sem dúvida alguma. A forma de pagamento, a forma de dedução depende

de cada governo.

Sr. Presidente, na matriz energética brasileira, na sua composição, entre

energia elétrica, energia eólica, petróleo e seus derivados — óleo diesel, gasolina,

etanol —, nós temos hoje combustíveis fósseis, combustíveis renováveis e

hidrelétricas. Cada vez mais é muito difícil construir uma usina hidrelétrica, em

virtude da dificuldade ambiental. Existem dificuldades imensas num país que tem

potencial hidráulico muito grande, como o Brasil. Portanto, nós temos uma discussão

maior a ser feita no País: a questão da energia do etanol, os entraves burocráticos e

“n” consequências.

Quero aproveitar esta discussão para falar um pouco a respeito da audiência

pública que tivemos hoje à tarde sobre o Acordo Brasil-Ucrânia. É um acordo para o
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qual esta Casa precisa ficar atenta. Ela precisa ficar atenta aos acontecimentos, à

capitalização, ao gasto, porque é um acordo para construir um veículo lançador de

satélites, que já está em mais de 100 milhões de reais. Há um pedido de

capitalização de 360 milhões de dólares, da empresa binacional. E, como toda

empresa binacional, ela não tem que prestar contas ao TCU, nem ao Congresso

Nacional. Ela tem, como a Itaipu e outras empresas binacionais, uma forma própria

de acordo com o tratado.

Estou começando a verificar esse tipo de acontecimento em nosso País.

Então, deixo um alerta a todas as Lideranças: comecemos a raciocinar sobre a

questão das binacionais, quanto a suas utilizações.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra o nobre Deputado

Colbert Martins, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, lembro que, nessa trajetória de beneficiar a comunidade

quilombola e o povo indígena, que vivem nos lugares mais isolados deste País, na

nossa querida Região Norte do País, a Medida Provisória nº 466 está inserida num

contexto que, efetivamente, valorizamos como dos mais importantes da inclusão

social.

Comemoramos, recentemente, o total de 10 milhões de pessoas beneficiadas

com o Programa Luz para Todos. No Sudeste, foram 400 mil ligações. Só sabe o

que isso significa quem morou em casa iluminada por lamparina ou candeeiro. Eu

tive oportunidade de viver durante toda a minha infância, com meu pai, trabalhador

rural, no sertão do Rio Grande do Norte, na querida Acari. E quando, um dia, chegou

a luz da Hidrelétrica de Paulo Afonso, foi uma festa das maiores do mundo!

Isso é cidadania. Trata-se, aí, não mais de política de governo, mas de

Estado, para ajudar a reduzir determinados problemas deste País e fazer com que

cada cidadão tenha esse bem tão maravilhoso, a energia elétrica.

Por isso, Sr. Presidente, nossa posição é favorável à medida provisória.

Parabenizo o Presidente Lula, o Governador e o Prefeito do Estado do Rio de

Janeiro, o Ministro dos Esportes, Orlando Silva, Pelé e os artistas que estiveram na

Dinamarca e conseguiram a estupenda vitória de trazer as Olimpíadas para o Brasil.

Cumprimento o Presidente Michel Temer, que também fez parte da magnífica

delegação em defesa da realização das Olimpíadas no Brasil.
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Nosso povo está com a estima lá em cima. Esse foi o melhor bem que o

Presidente Lula conquistou para os brasileiros. Sua emoção foi sincera, como foram

sinceros os seus argumentos.

Muito obrigado.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira da

presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º

Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a mesa requerimento no

seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.

117, inciso XI, da Câmara dos Deputados, o

encerramento da discussão e do encaminhamento da

votação da MP 466/09.

Sala das sessões, em 6 de outubro de 2009”.

Assinam os Líderes do PT, do PTB, do PP, do PMDB, do Bloco

PSB/PCdoB/PMN/PRB, do PDT e outros.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para encaminhar, concedo a

palavra ao nobre Deputado Duarte Nogueira, que falará contra a matéria. S.Exa.

dispõe de 3 minutos.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, estamos debatendo a Medida Provisória nº 466. Defendemos a

continuidade da discussão, porque alguns pontos têm sido levantados por nós, da

Oposição — o PPS, o DEM e o PSDB.

Chamo atenção para o que estamos prestes a votar. O Governo atual, do

Presidente Lula, fez, em 2004, já no primeiro mandato, um novo marco regulatório

do sistema elétrico brasileiro e não contemplou, naquele momento, em 2004, os

Sistemas Isolados. E o que são os Sistemas Isolados? São os regimes de produção

de energia, principalmente na Região Norte, onde não há ligação das linhas de

transmissão com as grandes geradoras hidrelétricas do Sistema de Interligação

Nacional. E para haver energia elétrica nessas localidades isoladas se faz uso do

óleo diesel, de biocombustíveis, e até de gasolina, e o custo do megawatt nessas

localidades é muito elevado, da ordem de 800 reais. Portanto, para que essa conta

feche, os demais consumidores brasileiros acabam tendo que dar o seu quinhão,

para poder pagá-la.

Até hoje, o grande ônus desse processo acabava ficando com a

ELETROBRÁS, porque a conta não fechava, e a ELETROBRÁS tinha que colocar

dinheiro a mais. Agora, o sistema da conta de combustíveis está mudando: está-se

retirando esse ônus da ELETROBRÁS e repartindo-o com os demais consumidores

brasileiros. O PSDB apresentou, inclusive, emenda, de autoria do nosso Líder, José

Aníbal, que será destacada, para que pelo menos venhamos a salvar aqueles
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consumidores de até 80 quilowatts e para que não penalizemos os consumidores de

renda mais baixa. Então, o Governo edita uma medida provisória com 5 anos de

atraso — porque poderia ter feito essa remodelação há 5 anos — e ainda manda a

conta para o consumidor.

Nós temos que chamar a atenção para isto: age-se como se de fato o que

está sendo feito aqui fosse uma grande bondade, um grande benefício para o

sistema elétrico, principalmente para o cidadão consumidor de energia do nosso

País.

Na verdade, é relevante consideramos o seguinte — e aqui encerro: quanto

ao subsídio referente ao ICMS, que estava sendo reduzido gradualmente, por força

da Lei nº 8.631, de 1993, e que terminaria neste ano, sabem o que vai acontecer?

Ele voltará pleno, 100%, com aquilo que se está alterando nessa medida provisória.

Portanto, Sr. Presidente, chamo atenção para esses pontos que talvez não

tenham sido considerados no conjunto do debate, a fim de, com isso, argumentar e

embasar nossa vontade de defender o requerimento, dando continuidade à

discussão, e esclarecer, de fato, se a medida provisória satisfaz os requisitos de

urgência e relevância e se os seus objetivos e o seu mérito vão ao encontro, na

verdade, dos interesses do sistema elétrico nacional e do conjunto daqueles que

pagam a conta: todos os consumidores de energia elétrica de nosso País.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para encaminhar, concedo a

palavra ao nobre Deputado Dr. Ubiali, que falará a favor da matéria. S.Exa. disporá

de até 3 minutos.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, não há dúvida de que a medida provisória tinha de ser

editada. Não há dúvida de que esses Sistemas Isolados de custo muito alto devem

ser integrados em todo o sistema nacional. Para isso, existe um processo, que está

sendo desencadeado agora através da medida provisória.

Por que somos favoráveis, então, ao encerramento da discussão? Muito

simples: por mais que as Lideranças tenham manifestado pontos de vista específicos

sobre alguns detalhes da medida provisória e do projeto de lei de conversão, não há

ninguém que discorde da necessidade de um marco regulatório, previsto na medida

provisória e no projeto de lei de conversão.

Detalhes existem e precisam ser discutidos. Esses sim! Mas os destaques

estão aí para isso. De fato, antes, quando se discutia a compensação através da

distribuição e do eventual aumento da energia elétrica para todos os brasileiros,

havia a compensação pela ELETROBRÁS, que colocava isso nos seus custos.

Então, no final não haverá de fato aumento para o consumidor. Por quê? Se

isso já era colocado no custo, o que se está fazendo agora é mudar somente a

distribuição do pagamento — que anteriormente ficava para a ELETROBRÁS, que

colocava nos seus custos —, para que seja feito de forma mais genérica e, dividindo

entre muitos, diminua, até para que não haja oneração para o povo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, nós somos favoráveis ao encerramento da

discussão. Está mais do que explicada a medida provisória, que vem criar marco
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legal que resolve problema que não estava resolvido. É isto que nesta Casa se faz:

criam-se leis para resolver problemas existentes. A lei tem que vir para servir ao

povo, ao País, e não para o País se servir dela e fazer com que alguns sejam

beneficiados e outros não.

A medida provisória foi amplamente debatida. Falta debater os destaques. Aí

sim faremos uma discussão específica de cada um desses pontos.

Por isso, somos favoráveis ao encerramento do debate.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para orientar.

Como orienta o DEM?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. sabe que eu milito nesse setor desde 1969. Eu fui

Relator de praticamente todos os projetos nos 8 anos do mandato do Presidente

Fernando Henrique Cardoso e acompanhei todos os projetos deste Governo.

Eu estou com dificuldades para entender as mudanças do Relator. A cada

minuto descubro um problema. Por que acelerar o encerramento da discussão, em

que os partidos têm menos de 40 minutos para apresentar destaque?

Eu entendo a posição de V.Exa.: está cumprindo o Regimento. Mas o

Governo deveria ter no mínimo bom senso, porque nós, da Oposição, já o ajudamos.

Na hora em que S.Exa., o Relator, excluiu o último artigo, que mandava jogar na

conta de luz do povo todos os resultados que as empresas entendem ter direito, sem

cálculo, sem valor, foi uma conquista da Oposição. Se aqui não existisse oposição

atenta, talvez o Relator não tivesse tirado isso. Acho que nós ajudamos inclusive o

Governo, porque não é possível que ele estivesse de acordo com isso.

Portanto, nossa posição é de não encerrar a discussão, de ganhar algum

tempo e de até fazer um acordo, para não haver verificação: talvez falarem mais 3 a

favor e 3 contra, e não haver verificação agora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para orientar a bancada, em nome

do PMDB, tem a palavra o Deputado Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PMDB vota “sim”.
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Para orientar a bancada em nome do PT.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PT vota “sim”.

Para orientar a bancada em nome do PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PSDB vai orientar o voto “não” ao encerramento da discussão.

Nós entendemos que ainda existem pontos, como acabamos de dizer da tribuna, a

serem discutidos.

Nós chamamos a atenção há instantes: o que está apresentando-se nessa

mudança é um aumento provavelmente da ordem de 1,5% a 2%, que vai ser

decorrente também do fato de a medida provisória acenar com a interligação de

grande parte do que hoje é o sistema isolado, propondo, portanto, mecanismos de

compensação a essa situação.

Obviamente, vai ser distribuído entre todos os demais consumidores de

energia elétrica do nosso País, retrocedendo, ou seja, voltando àquela redução

gradual que vinha desde 1993. Portanto, vão recuperar-se 100% do ônus

novamente para o consumidor.

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, pelo PTB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pelo PTB.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PTB vota “sim” e pede aos nobres pares que acelerem a votação,

para que nós possamos votar a PEC de Rondônia, aproveitando este quorum

vantajoso que há hoje, na Casa.
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O SR. DR. UBIALI - Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como o Bloco orienta?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o Bloco entende a argumentação do Deputado José Carlos Aleluia e não

vê problema, se houver acordo, de haver discussão: 3 a favor e 3 contra.

No entanto, neste momento, se não houver o acordo, nosso voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - “Sim”.

Como o PR orienta, nobre Vice-Líder?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PR orienta o voto “sim”, pelo encerramento da discussão e pelo

encaminhamento.

Também quero dizer para alguns Deputados da Oposição que vão para a

tribuna e dizem que muitos aqui não sabem nem o que estão votando, aqueles que

se referem aos seus colegas, que todos nós aqui somos sabedores das nossas

funções. Sabemos exatamente o que estamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Líder do PV, Deputado Edson

Duarte, como orienta?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, esta proposta traz alguns avanços ao tirar do isolamento algumas

geradoras de energia, interligando ao Sistema Nacional.

É incrível como nesta Casa e no próprio Governo, ao se gerarem propostas

que tratam de energia no momento que estamos vivendo no mundo, de mudanças

climáticas e aquecimento global — estamos às vésperas da Conferência do Clima,

em Copenhague —, não se faça um projeto ousado, à altura do que seria necessário
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para país como o Brasil, apostando nas energias renováveis. A proposta é muito

tímida e poderia melhorar.

Nossa orientação é “sim”, para que a discussão seja encerrada e possamos

votar a matéria.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PSC vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PSC vota “sim”.

O PP, como vota?

O SR. NEUDO CAMPOS (PP-RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PP considera que a medida provisória traz justiça para nós, do Norte.

Na minha cidade e no meu Estado, importamos a energia da Venezuela, pagamos

por essa importação. O megawatt custa 60 reais — 60 reais! O consumidor de

Roraima paga por esse mesmo megawatt 452 reais. Ou seja, está pagando todo o

investimento nas linhas de transmissão dentro da Venezuela e do Brasil.

Se isso fosse dividido por todos os consumidores brasileiros, para cada um

deles seria algo desprezível, fração de centavos. Mas para nós está muito caro, a

carga é muito pesada.

Na verdade, a medida provisória dá condições para que os Sistemas Isolados

se integrem. O Brasil tem que ser integrado. Se continuar isolado, muitos não

poderão pagar e, porque não poderão pagar, não terão.

Por isso, o Partido Progressista vota “sim” à MP 466.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - “Sim”.

Tem a palavra o Deputado Dagoberto, Líder do PDT.
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O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PDT é a favor do requerimento. Entende que a matéria já foi

amplamente discutida.

O PDT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pelo PPS, tem a palavra o Líder

Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PPS vota “não”.

Como vota o PSOL? (Pausa.)

Como vota o PRB? (Pausa.)

Como vota o PTdoB? (Pausa.)

Como vota o Governo? (Pausa.)
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o Líder do Governo está disposto a aceitar o acordo que

propus.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Líder Aleluia sugere que ouçamos mais 3 Parlamentares a favor e

3 contra, para não solicitar verificação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em nenhuma votação, inclusive

dos destaques.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não, não, Sr. Presidente. Dos destaques,

não.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Então, não vai ter acordo. A

Presidência não aceita o acordo.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PTB não aceita acordo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência não aceita o acordo.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Os que são contrários levantem os braços.

(Pausa.)

Só 1 contra?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

PSOL, “não”.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, sei que V.Exa. é um dos

Deputados que mais entendem desta Casa, mas permita-me ponderar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pois não. V.Exa. tem a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. discordou, com a sua competência, do acordo feito

entre a Oposição e o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O acordo depende de

aquiescência da Mesa, e a Mesa não aceita.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu sei. Mas nesse acordo há outra coisa

que V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Mesa não aceita. Vamos ter 1

hora agora para votar, nobre Deputado, e compete à Mesa votar.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - V.Exa. não tem uma informação. É por

isso que...

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, vamos votar.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Nós aceitaremos manter o painel para a

outra sessão se V.Exa. concordar com isso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mas o painel vai ser...

O SR. ERNANDES AMORIM - Já foi votado, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Seria outro painel. Nós não acabamos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quanto aos outros destaques,

quantos votariam?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Um minuto para acertarmos. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência prorroga a sessão

por mais 1 hora.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Duas nominais, Sr. Presidente. Dois destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência aceita o acordo.

Está feito o acordo.

Então, retira, votam mais 3 e 3. Automaticamente, encerram-se a discussão e

o encaminhamento de votação. E, na sessão extraordinária, mantém-se o painel.

Então, 2 votações só de destaques — 2 destaques.
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O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, para um esclarecimento: quais são os destaques que foram

solicitados?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depois vamos escolher aqui. São

11. Só vamos votar 2 nominais, e, na extraordinária, o painel será mantido.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Continuando a discussão da

matéria, concedo a palavra ao ilustre Deputado Emanuel Fernandes, que falará

contra a matéria. (Pausa.)

Na ausência deste, tem a palavra o Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, os Líderes Aleluia e Ricardo Barros e nós procuramos acordar um

entendimento para o procedimento de votação.

O nosso posicionamento já foi colocado da tribuna pelo nosso Líder, pelo

Deputado Aleluia. Entendemos que, conforme o acordo proposto, o PSDB havia

sugerido um destaque que propõe não penalizar os consumidores até 80 quilowatts,

dentro daquilo que ficar, como forma de distribuir os recursos do aumento da conta

dos Sistemas Isolados.

Posto isso, queremos colocar que não vamos solicitar um novo painel.

Parece-nos que nosso destaque já foi aceito na sua totalidade ou em parte pelos

Líderes do Governo.

Eu acho que é um avanço, porque, não fossem os argumentos aqui

colocados, nós estaríamos votando medida provisória que, a pretexto de se alterar a

Conta de Consumo de Combustíveis, beneficia o subsídio cruzado dos Sistemas

Isolados e estaríamos penalizando, em geral, todo o conjunto dos consumidores de

energia do nosso País.

Portanto, cabe aqui ressaltar que não são apenas os argumentos que o

Governo coloca. A medida provisória tem atraso de 5 anos. Eles fizeram a mudança

do marco elétrico do País em 2004 e não pensaram na necessidade de se fazer

essa alteração. E ainda estão mandando a conta novamente para o consumidor,
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porque se está alterando novamente uma gradual redução, por força de uma lei de

1993, que terminaria neste ano, reduzindo gradualmente esse ônus para os

consumidores.

A medida provisória, portanto, volta a cobrar 100%, o que reforça totalmente

aquilo que estamos colocando na tarde de hoje: uma enorme expectativa de que a

conta de luz de todos nós aumentará. Não fossem as ações do debate e da nossa

luta aqui, com certeza, seria ainda muito maior.

Nós, do PSDB, obviamente, ratificamos o acordo e vamos votar a matéria.

Felizmente, conseguimos salvar, em parte, aquilo que seria um ônus maior ainda

para os consumidores de energia elétrica no nosso País.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao ilustre

Deputado Ronaldo Caiado, para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM. S.Exa.

dispõe de 6 minutos na tribuna.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, na semana passada, a base do Governo,

comandada pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, e por

alguns Parlamentares, comemoraram a retirada de 45 assinaturas da CPMI —

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito — para investigar todo o desvio de

dinheiro público usado pelo MST.

Tenho certeza de que os 45 Parlamentares que retiraram as assinaturas e

outros tantos que não assinaram assistiram, ontem à noite e hoje pela manhã, ao

MST, com 450 pessoas, invadir uma área produtiva, com produção de laranja com

altíssima tecnologia. E, simplesmente, acima de qualquer regra, norma de um

Estado Democrático de Direito, eles funcionam os tratores e começam a destruir

toda a plantação de laranja. E, ao serem entrevistados, disseram: “Não, nós

decidimos aqui plantar feijão”. Quer dizer, um cidadão leva 450 pessoas a invadir

uma propriedade, destruir essa propriedade, que é produtiva, e agora diz: “Eu não

vou sair de lá porque a liminar para o despejo foi concedida por um juiz de primeira

instância; nós só sairemos depois de uma decisão da Justiça Federal".

Eu quero chamar a atenção para esse fato. A que estamos assistindo? São

atos criminosos de pessoas que não têm nenhum compromisso com a reforma

agrária, nenhum compromisso com a produção. São pessoas que querem levar ao

campo exatamente o confronto, o acirramento, o enfrentamento entre irmãos.
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Eu tenho certeza absoluta de que todos aqui estão convencidos da

necessidade de assinarem, o mais rapidamente possível, a instalação dessa CPMI.

Nós já começamos a colher as assinaturas. Sabem por quê? Porque o laranjal que

nós queremos destruir não é aquele lá em São Paulo, que está produzindo laranja,

dando emprego e superávit na balança comercial. O laranjal que a CPMI quer

destruir é aquele que está ali, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado

pelo Ministro que tem o maior laranjal do País, que são todas aquelas ONGs que se

prestam a repassar dinheiro público a uma entidade que não tem personalidade

jurídica e propõe, exatamente, implantar a violência no campo.

É a um quadro como esse é que estamos assistindo neste momento. E, o que

é mais grave, com a conivência, com o apoio do Governo Federal. As pessoas

podem hoje praticar todos os crimes. Um cidadão comum, se pegasse um trator e

derrubasse um pé de laranja, sairia de lá preso ou em uma camisa-de-força, como

um louco. Mas, se tem um boné do MST, ou uma camisa do MST, ele tem

exatamente a concessão do Presidente da República e o apoio do Governo para

destruir o que quiser, invadir o que quiser, porque ele está imune às normas e às leis

existentes no País.

Essa é a realidade que estamos vivendo. Esse é o Brasil que, ao invés de

estimular quem produz e trabalha, estimula a baderna, a violência, a

desestabilização dos setores produtivos. Preocupo-me e vejo vários Parlamentares

não querendo, às vezes, dar atenção ao pronunciamento, baixando a cabeça,

desviando a conversa, porque não têm como explicar aquilo que eles montaram na

base do Governo Lula, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cujo Ministro

não passa de um office boy do Stédile, que está ali para desviar dinheiro público,
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conforme ficou identificado pelo Tribunal de Contas da União, para dar apoio e

sustentação a todas as invasões e crimes que são praticados neste País.

Esta Casa tem responsabilidade e não pode fechar os olhos. É de uma

gravidade ímpar o que está acontecendo. Se não tomarmos medidas austeras, as

pessoas aqui, principalmente os brasileiros que não têm o que fazer nem o

compromisso com a ordem, vão fazer o quê? Vão vestir uma camisa do MST,

destruir o que encontram pela frente, alegando aquilo que querem, que é a

modificação do índice de produtividade, para amanhã terem o alvará para invadir

todas as propriedades do País.

Por isso, peço a todos que, independentemente de sigla partidária, têm

compromisso com o Brasil que produz assinem o nosso pedido para instalação de

uma CPMI.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que não vamos admitir que aquilo a que

assistimos ontem fique apenas naquela cena da televisão, como algo que é

chocante, criminoso, inaceitável e inadmissível: a ironia, o sarcasmo com que os

membros do MST vêm à televisão e se dirigem a todo o País dizendo: “Eu vou

plantar feijão”. O que é uma grande mentira. Eles não plantam nem nos

assentamentos que estão ali instalados, não têm nem 3% dos assentamentos

emancipados neste País.

Por isso, temos que, sem dúvida alguma, dizer não, dar um basta a essa

criminalidade, que tem o aval, o respaldo e o apoio do Presidente Lula a esse MST,

que são as FARC brasileiras.
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O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a

cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel

Temer, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Paulo

Teixeira. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

essa é uma medida provisória importante. O Estado de Rondônia passa agora ao

sistema interligado e está recebendo bilhões em investimentos. Estamos construindo

as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Aliás, eu estive com o Governador Ivo

Cassol visitando essas obras.

Essa medida provisória realmente distribui para todos nós, brasileiros, os

encargos da interligação no Estado de Rondônia, o que permitirá estabilidade no

sistema. Eles saem do sistema isolado, passarão ao sistema integrado e,

consequentemente, terão investimentos muito grandes. São mais ou menos 6 mil

empregados em cada uma dessas obras.

Temos percebido que esse é um avanço importante para o Estado de

Rondônia. Evidentemente, a medida provisória estabelece uma linha: as vantagens

do sistema integrado. E o Estado tem reivindicado aqui, por intermédio dos seus

Parlamentares e das suas bancadas, a manutenção das vantagens do sistema

isolado. Evidentemente, não é possível resolver toda essa equação, porque

desequilibraria nosso sistema, a forma como está desenhado o sistema elétrico

brasileiro, mas esse é um grande avanço para o Estado de Rondônia.

Então, nosso voto é a favor dessa medida.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra o Deputado José Carlos

Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras e Srs. Deputados, quero mais uma vez registrar que o Sr. Relator

retirou, em boa hora, o artigo que transferia todo o lucro a que as empresas

achavam que teriam direito e que não está contabilizado, todas as perdas eventuais

das empresas, de forma inocente, para os próximos reajustes tarifários — isso

significa “para a conta de luz do consumidor”.

Ainda continuamos com algumas pendências na medida provisória. Uma

delas é a tentativa de transferir para o povo brasileiro, em geral, os encargos da

ELETRONUCLEAR que são administrados pela empresa do Sudeste, mais rico.

Na semana passada, já foram transferidos recursos para aumentar o frete da

navegação de cabotagem.

Hoje, estamos transferindo mais custos para a conta de luz do consumidor.

Nós vamos destacar, pretendemos derrubar essas 2 emendas de Furnas, e

pretendemos também derrubar a ideia de que o imposto que não vai ser recebido

por Rondônia, porque não vai haver geração termoelétrica, seja transformado em

um imposto da conta de luz de Santa Catarina, de Pernambuco e do restante do

Brasil. Mais uma vez, repito, a bancada de Pernambuco teria o dever, no meu

entendimento, de exigir que fosse dada à Termopernambuco. E o Governador de

Pernambuco deve trabalhar, Deputado Inocêncio, se não aqui, no Senado, para que

seja incluído também o rateio da Termopernambuco. E digo isso, Deputado

Inocêncio, porque me considero pernambucano. Recebi título de Cidadão na
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Assembleia Legislativa, e tenho grande respeito pelos amigos de Pernambuco,

como V.Exa., o Senador Marco Maciel, o Deputado Mendonça e todos os demais.

Acho que os Deputados da base do Governo deveriam se preocupar com

isso. Por que Pernambuco, que é mais pobre, não joga no rateio a

Termopernambuco, que é térmica a hidrocarboneto? Por que Pernambuco não joga

a Termopernambuco, e agora jogamos todo o encargo de FURNAS na

Termonuclear?

Acho até, Sr. Presidente, que se é para ratear todos os custos, a tarifa vai

crescer, e não há CPI que dê jeito. Não há CPI que dê jeito, mas que pelo menos se

faça aos pobres também. Por que se exclui Pernambuco? Por que se excluem os

outros? E por que vamos pagar na Bahia, meu Estado, um imposto na conta de luz

para dar dinheiro ao Governo de Rondônia? Que lógica é essa?

A história é simples: consome-se óleo, paga-se combustível; não se consome

óleo, paga-se ICMS; não se consome óleo, não se paga ICMS. Mas, nessa lei, não

se consome óleo, mas o povo do restante do Brasil paga ICMS para Rondônia. Isso

é maluquice.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira da

presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º

Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para discutir, concedo a palavra

ao nobre Deputado William Woo, que falará a favor da matéria. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o ilustre Deputado Júlio Cesar. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o ilustre Deputado Virgílio Guimarães. (Pausa.) Ausente.

Não há mais oradores para falar contra nem a favor.

DECLARO, PORTANTO, ENCERRADA A DISCUSSÃO E O

ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO, CONFORME ACORDO.
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O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, com fulcro no art. 34, inciso I, as Comissões Especiais serão

constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projeto de

código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas

fixadas nos Capítulos I e III, respectivamente, do Título VI.

Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, o Presidente Michel Temer baseou a

criação da Comissão Especial, destinada a apreciar o Projeto de Lei nº 1.876, no

inciso II do art. 34 do Regimento Interno, obviamente pensando que a proposta

tratava de projeto de lei para alterar outra lei em sentido formal e material.

Ocorre que a proposta contida nesse projeto de lei do Sr. Sérgio Carvalho não

é tão simples. A ela também está apensada a mudança do Código Florestal e a

mudança da Lei de Crimes Ambientais. Enfim, foge claramente ao que dispõe o

inciso I do art. 34 do nosso Regimento Interno a criação tal qual foi proposta pelo Sr.

Presidente Michel Temer.

Nesse sentido, pedimos à Presidência que seja desfeita a Comissão Especial

e que a matéria tenha a tramitação designada pelo inciso I do art. 34.

Sr. Presidente, eu vou entregar à Mesa, por escrito, a questão de ordem que

acabo de formular.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência solicita ao Sr.

Deputado Sarney Filho que encaminhe a sua questão de ordem para depois

decidirmos.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

294

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pelo acordo, todos os

requerimentos ficam retirados.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o parecer do Relator

na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao entendimento dos

pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação

financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para orientar as bancadas, como

votam os Srs. Líderes?

Como vota o DEM?

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, nós voltamos a insistir em que essa medida provisória tem aspectos

positivos. Porém, na grande maioria do parecer, o Relator acabou admitindo que

podemos avançar e que, nos destaques, nós vamos pontuar aquilo que

consideramos necessário para sua alteração.

Portanto, a orientação será no sentido de votarmos a favor, ressalvados os

destaques, já que, em alguns pontos — voltamos a insistir —, apesar de a discussão

ter sido retomada, conseguimos aprofundar um pouco no diálogo com o Relator e

com a base de sustentação do Governo e retiramos alguns artigos que

considerávamos nocivos. Porém, outros permanecem. E, para que não obstruamos

a sessão, como fora feito no Colégio de Líderes o acordo, vamos votar “sim”,

ressalvados os destaques que o Democratas apresenta à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - DEM, “sim”.

Como vota o PT?

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- O PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - “Sim”.

Como vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - O PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PP?
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O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

PP vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PR?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

PR vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

“Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PTB?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- O PTB vota pela admissibilidade, Sr. Presidente, e pede que seja rápida a votação,

para que possamos votar a nossa PEC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o Bloco?

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

O Bloco vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PPS? (Pausa.)

E o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - E o PSOL, como vota?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

PSOL vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Antes de votarmos o projeto de

conversão, gostaria de saber da Oposição se já tem os 2 destaques que devem

receber votação nominal.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, da parte do PSDB, foi feito o entendimento com o Líder do

Governo, e o destaque apresentado pelo Líder José Aníbal foi incorporado

parcialmente, até a parte que diz “baixa renda”, sendo que este assunto será fixado

posteriormente pelo Senado Federal.

Entendemos que, havendo acolhimento por parte da Liderança do Governo

em relação ao nosso destaque, não há necessidade de ser votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Então, há apenas um agora.

O SR. DUARTE NOGUEIRA - No entanto, nós, da Oposição, preservamos os

destaques, tanto do DEM quanto do PPS, para o fruto do nosso acordo.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Do DEM, qual é o destaque?

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Democratas vai apresentar a Emenda n º 26 para destaque de

votação em separado e vamos pedir verificação se eventualmente não

conseguirmos convencer o Plenário da nossa posição. Vinte e seis.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É de ofício. A votação nominal é

de ofício, agora, pode pedir outro. Então, esse está destituído.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Do PPS, qual é o destaque?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Líder do PPS está discutindo a matéria. Eu peço que aguarde, por

firmar o acordo feito com o PSDB que trata da proteção ao consumidor de baixa

renda e há acordo do Governo. Apenas não há acordo quanto à definição do que é o

consumidor de baixa renda. E o PSDB também entendeu que isso está sendo

tratado em outro diploma legal.

 Há aqui um destaque do PSDB. O Deputado Fernando Coruja está ali. O

destaque feito por S.Exa. não era de sua intenção. Vamos aguardar mais um

pouquinho, só para definir o destaque. Só há um do PPS. Sr. Presidente, que seria

esse, se o Líder Fernando Coruja preferir mantê-lo. S.Exa. está vindo ao plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Líder Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Nós temos um acordo, Sr. Presidente, uma emenda do Deputado Arnaldo Jardim.

Está mantido, por enquanto, o destaque. Nós vamos conversar daqui a pouco.

Como é uma emenda, pode ser retirada a qualquer tempo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mantendo como votação, se

houver acordo, retira-se. De acordo.

Nobre Líder Fernando Coruja, qual é o destaque do PPS? É um só que está

aqui? Para o art. 7º; Emenda nº 45. Se o PPS retirar, só fica um destaque.

Fica autorizada apenas uma votação nominal de ofício de um destaque.

(Pausa.)

Eram dois destaques: um do PSDB e um do DEM e um do PPS. O PSDB

abriu mão para ficar o do DEM e o do PPS. Se o PPS abrir mão, só fica um.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, boa ideia para votarmos. Bom estímulo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Emenda nº 26.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação, portanto, o projeto de

lei de conversão oferecido pelo Relator da Comissão Mista, ressalvados os

destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para orientar a bancada, concedo

a palavra ao ilustre do DEM, Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, poderíamos até votar a favor, não fossem os excessos,

não fosse a clara descoordenação do Governo e não fosse o fato de que se está

colocando o povo do Brasil todo para compensar impostos. Ou seja, está-se criando

imposto, e no meu partido não se vota a favor de imposto.

Uma outra reclamação nossa, Sr. Presidente, é que, pela primeira vez na

história, a conta de combustível fica ad aeternum. Acho que quando acabar a

reserva de petróleo do mundo, no Brasil ainda vão querer cobrar cota de

combustível.

Então, não podemos votar a favor. Temos o dever de ofício de votar contra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PTB?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Rondônia vai produzir energia, vai se interligar com o resto do

Brasil. Mas a energia produzida em Rondônia não vai poder ser usada

imediatamente.

Por isso esse projeto deve ser aprovado, e nós estamos pedindo à bancada

do PTB para votar a favor desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PTB, “sim”.

PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - O PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PT?
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim.

Como vota o PP, o projeto de conversão?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ressalvado o destaque.

PR?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

PR vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PPS? (Pausa.)

PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

“Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - “Sim”.

PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- PSDB, “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - “Sim”.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

O PDT encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PDT, “sim”.

PPS?
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- O PPS encaminha “não”.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

PV vota “sim”, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO, COM VOTO CONTRÁRIO.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado José Aníbal, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. S.Exa.

dispõe de 6 minutos na tribuna.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não poderia deixar passar sem registro a

data de hoje em que comemoramos os 40 anos do Centro Paula Souza de

educação técnica e tecnológica do Estado de São Paulo. É uma data que V.Exas.,

em termos de resultados dessa instituição denominada Paula Souza, que agrupa as

escolas técnicas e as faculdades do Estado de São Paulo, saberão reconhecer a

relevância desse registro.

O Centro Paula Souza começou a funcionar em 6 de outubro de 1969, por

iniciativa do Governador Abreu Sodré. Portanto, há 40 anos, teve início as atividades

do Centro Paula Souza.

O primeiro passo concreto se deu com o decreto-lei que criou essa entidade

para a promoção da educação tecnológica nos graus de ensino médio e superior.

Hoje, depois de 14 anos de governos tucanos e de um forte impulso que a

instituição recebeu a partir do Governo Mário Covas, o Centro Paula Souza

administra a maior rede estadual de ensino profissional do País.

São 49 Faculdades de Tecnologia, as FATECs, e 167 Escolas Técnicas, as

ETECs. Formam o Sistema Estadual de São Paulo de Ensino Tecnológico. Ao todo

a instituição é responsável pela formação de mais de 180 mil estudantes nas

escolas técnicas e nas faculdades de tecnologia, números de 2009.

Esse crescimento extraordinário, em contraposição ao que é a situação do

ensino tecnológico no Brasil, ainda se torna mais impressionante. Há hoje no âmbito
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federal — e depois eu gostaria, ainda que não hoje, de uma manifestação das

lideranças governistas — 51 Centros Federais de Educação Tecnológica, 18

CEFETs, 33 UNEBs, 9 Escolas Federais e 47 Escolas Agrotécnicas Federais.

Somando todas as unidades do Governo Federal são 187 unidades escolares —

São Paulo tem 216 unidades escolares.

Nos 2 últimos anos e 9 meses foram implantadas 62 novas unidades, sendo

41 Escolas Técnicas — ETECs e 21 Faculdades de tecnologia.

Esse registro é muito importante, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

porque o Centro Paula Souza desempenha papel fundamental no desenvolvimento

do Estado de São Paulo. Ele capta as demandas das diferentes regiões paulistas —

os currículos das unidades são implantados de acordo com as vocações regionais

— e qualifica profissionais para atendê-las.

Um indicador claro da competência dessa instituição é a empregabilidade. De

acordo com o levantamento feito pelo sistema de avaliação institucional, os

tecnólogos que se formam nas Faculdades de Tecnologia, as FATECs, têm um

índice de 92,8% de empregabilidade logo que saem da escola. Dos que saem das

escolas técnicas, a empregabilidade é de 73,3%.

As escolas do Centro Paula Souza destacam-se também no ensino médio.

Segundo avaliação do ENEM de 2008, entre as 50 escolas públicas estaduais do

Brasil com melhor pontuação, 38 são escolas técnicas paulistas. Dessas, 14 foram

as primeiras colocadas nos Municípios onde estão localizadas, superando o

desempenho de escolas particulares.

O Governo de São Paulo, do Governador José Serra, tem como meta dobrar

o número de FATECs até 2010, chegando a 52 faculdades de tecnologia; eram 26
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em 2006, eram 7 quando eu fui Secretário de Ciência e Tecnologia há 10 anos. Eu

tive a oportunidade de implantar a oitava na Zona Leste de São Paulo, uma região

de 4 milhões de habitantes que não tinha nenhuma faculdade pública e gratuita.

Depois implantamos mais 5. O Governador Geraldo Alckmin implantou mais 13, e o

Governador Serra está implantando mais 26 faculdades de tecnologia.

No caso das escolas técnicas, o plano é chegar a 177 mil alunos. Eram 126

mil em 2006, serão 51 mil a mais em 2010. Ao todo, 100 mil novas matrículas nas

FATECs, nas escolas técnicas, ao longo desses 4 anos.

Quero parabenizar a Profa. Yolanda Silvestre, Presidenta do Conselho

Deliberativo do Centro Paula Souza; a extraordinária Profa. Laura Laganá,

Superintendente do sistema; o Secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo,

Geraldo Alckmin; e o Governador José Serra.

Acredito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que esta homenagem tem

toda a justeza, que esta homenagem é uma distinção à principal instituição de

ensino técnico e tecnológico do Brasil, uma instituição que é superior a tudo o que

existe no Governo Federal.

Desejo que o Governo Federal se mire nesse exemplo, para que,

definitivamente, não só na retórica, mas na realidade, promova a ampliação do

ensino técnico e tecnológico no plano federal.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a mesas requerimento de

votação em globo dos destaques no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.

162, inciso XIV, do Regimento Interno, a votação em

globo dos destaques simples apresentados à MP 466/09”.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

314

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Querem orientar ou votamos logo?

(Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o requerimento de

votação em globo dos destaques simples.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aqueles que forem pela aprovação

em globo dos destaques simples permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aqueles que forem pela

admissibilidade dos requerimentos de destaques simples permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

REJEITADOS.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência consulta V.Exas.

sobre se pode votar logo o destaque da Emenda 26. (Pausa.)

Não?

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, são 5 destaques. V.Exa. pode seguir a ordem?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pois não. V.Exa. tem razão. Será

mantida.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Destaque de bancada:

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos do

artigo (...) destaque para votação em separado do

caput do art. 2º da MP 466, de 2009, em

substituição ao caput do art. 2º do PLV.”

Assina o Líder do PSDB, José Aníbal.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para falar contra, Deputado

Ricardo Barros. (Pausa.)
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O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, questão de ordem.

Quantos destaques estão sobre a mesa? Que foram acordados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Onze.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Onze?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Onze.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Muito bem.
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O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

há um acordo sobre esta matéria, que é o consumidor de baixa renda. O PSDB

propôs um texto, e nós concordamos, e precisamos ouvir o Relator. Se mantivermos

o texto sem especificar o que é consumidor de baixa renda, retirando a parte final do

texto, o Governo tem acordo. Com o PSDB nós já acordamos sobre a matéria,

podemos manter o texto. Ele ajuda a medida provisória.
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O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, pelo PSDB, eu destaco que, no entanto, não é esta que V.Exa. está

colocando agora. O destaque que contempla o acordo que fizemos, conforme disse

o Líder do Governo, diz respeito à Emenda 38.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Trinta e oito. Não é esta.

O SR. DUARTE NOGUEIRA - Não é esta.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o destaque.
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O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

um minuto. Vou refazer o encaminhamento.

Nesta matéria o PSDB procura trazer o texto original da medida provisória,

que o Relator alterou. E nós votamos com o Relator. Portanto, para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - “Sim”.
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O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, para manter o texto é “não”.

O PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota “não”. É o destaque à

emenda.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PSDB, é lógico, vota “sim”.

Aliás, são 9 destaques, porque 2 caíram com os destaques simples.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PTB vota “não”, com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - DEM?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. sabe, como grande representante de Pernambuco,

que o processo de baixa renda representa mais de 40% dos consumidores de

Pernambuco, que hoje são pagos por um encargo setorial.

Então, essa proposta do PSDB, na medida em que não permite que a

empresa cobre o CCC do baixa renda, termina reduzindo o uso desse encargo e,

portanto, é uma emenda boa. É claro que, na hora em que se tira do baixa renda,

alguém vai pagar.

Nós apoiamos a emenda do PSDB. E me parece que o Governo está

favorável a ela.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PSDB?
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O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PSDB vai encaminhar o voto “sim”. Nós apresentamos este

destaque porque o que traz o texto diferente do original é a possibilidade de

repactuar preço. E isso mexe nas regras do jogo. Isso altera e gera instabilidade

jurídica contratual. E abre uma brecha muito perigosa dentro desta medida

provisória. E nós não queremos que repactue nem prazo, não repactue nem modelo

e muito menos preço.

Portanto, este é o destaque do PSDB. E nós estamos votando, portanto,

“sim”.

O outro destaque que lembrou o Líder Aleluia é fruto do acordo que fizemos

para privilegiar o baixa renda e poupá-lo do aumento da conta da energia elétrica.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - O PMDB já encaminhou o voto “não”, para manter o texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PMDB, “não”, para manter o texto.

DEM, “sim”. PTB, “não”.

PP?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o Partido Progressista entende que nós não podemos mudar o texto. Por

isso, o texto original deve permanecer. Vamos votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PR?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PR vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PDT?
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O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PDT vai votar “não” porque houve um projeto de lei de conversão. E é

mais correto, então, que não se fixe a data de edição da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Bloco PSB/PCdoB.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, mantendo o texto, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PSOL entende que...

Nós somos contra a renovação dos contratos. E, por isso, o PSOL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PV?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Governo vota “não”.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PV registra a presença do Governador Ivo Cassol, do Senador

Expedito Júnior e do Presidente da Assembleia Legislativa, Neodi, que estão aqui

apoiando o pessoal da 483.

O PV também é “não”!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PPS?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, nós reconhecemos que há uma discussão, inclusive, de natureza, de

doutrina jurídica, porque cada um dos contratos tem cláusulas de reajuste.

Entendemos que aquilo que propôs o Relator até tem coerência, mas, por

cautela, por saber que muitas vezes há manipulação, achamos melhor manter a
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proposta original, enviada pelo Governo, que é o que propõe exatamente o destaque

proposto pelo PSDB.

Por isso, votamos “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PPS, “sim”.

PSC. (Pausa.)

PTdoB. (Pausa.)

PHS. (Pausa.)

Minoria. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Parlamentares que são a

favor do destaque permaneçam como se acham. Os que são contrários levantem os

braços. (Pausa.)

REJEITADO O DESTAQUE.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Destaque de bancada do PMDB:

“(...) destaque de bancada para votação em

separado da seguinte expressão: ‘...líquidos, gasosos ou

orgânicos, incluindo as despesas envolvidas no transporte

até a unidade de geração e as incorridas na reserva de

capacidade do transporte dutoviário e reserva de

consumo mínimo do gás natural produzido no Estado do

Amazonas e comercializado para fins de geração de

energia”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para orientar, em nome do PMDB,

o ilustre Líder Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, a medida provisória, no seu texto original, fazia apenas aquisição de

combustíveis como parte dos encargos da CCC.

Foi colocado pelo Relator, o Governo solicitou a retirada. O que na prática se

está votando é se vai se permitir que os encargos da CCC sejam utilizados para, no

futuro, termos o financiamento do gasoduto Urucum-Porto Velho. É isso que está em

discussão.

Nós entendemos as divergências, até dentro da bancada do PMDB —

pessoas que são daquela região. O PMDB fez o destaque a pedido do Governo e

encaminha “não”... encaminha “sim” ao destaque, para retirar do texto.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- O PT vota “não”, entendendo que, para viabilizar a economia rondoniense, o

gasoduto é fundamental.

O texto dado pelo Relator viabiliza o gasoduto. Hoje, a âncora que viabiliza

gasoduto é termoelétrica. Tem de ter consumo de gás para poder gerar energia

elétrica. Ao destacar, ao retirar isso, inviabiliza o gasoduto.

Por essa razão, o PT encaminha o voto contrário ao destaque.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, para corrigir. Como nós somos autores do destaque,

queremos retirar do texto. Tem de ser “não”, então.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quem quer manter o texto vota

“sim”.
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O SR. EDUARDO CUNHA - Eu queria que V.Exa. esclarecesse: nós

queremos manter o texto da medida provisória original, suprimindo do texto do

Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Suprimindo, vota “não”.

O SR. EDUARDO CUNHA - Vota “não”.

Então, o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quem quer manter o texto vota

“sim”.

PT, “sim”. (Pausa.)

Atenção: quem vai manter o texto, vota “sim”, mas mantém o texto do Relator.

Se é para voltar ao original, é “não”. Manter o texto Relator.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, na verdade, o PT acompanha o texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aí, vota “sim”.

Governo?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

“Não”, Sr. Presidente. O Governo quer manter o texto original.

Portanto, o Governo vota “não”, contra o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agora, quero dizer o seguinte: não

volta ao texto original. Retirado este, não volta ao texto original.

O SR. RICARDO BARROS - Sem esse texto, Sr. Presidente. Nós não

concordamos com o texto do Relator. Portanto, votamos “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quem vota “não” está retirando

este dispositivo... a expressão do texto do Relator. E o texto não volta à matéria

original. Fica só esse aqui.

Quero avisar isso, para não pairar dúvida, porque não volta ao texto original.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - DEM, como orienta?

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, nós entendemos que o custo tem de envolver o transporte. Você não

tem como transportar o diesel e não cobrar.

Então, por coerência, neste caso, nós acompanhamos o texto do substitutivo.

Orientamos a votação “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - DEM, sim.

PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PSDB vai orientar o voto “sim”, por entender que o destaque

apresentado altera o texto. Nós entendemos que, para efeito do tema e da

discussão que trata do acordo de energia elétrica, o texto original é melhor.

Portanto, voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PR?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PR vota “sim” ao texto e aproveita para parabenizar o nobre

Relator João Bacelar pelo excelente trabalho desenvolvido, para parabenizá-lo pelo

seu relatório.

E vota “sim” ao texto. É de fundamental importância.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PSOL?
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PSOL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PSOL, “sim”.

PTB?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PTB vota “sim”, com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PP?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nós vamos votar “sim”, com o texto do Relator, porque entendemos que

é melhor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PV, já que estão incluindo “diversos” na conta de consumo de

combustíveis, gasoduto também seria favorável, por conta da sua conquista e da

possibilidade de economia de combustível.

Vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB?

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Bloco vota “sim” porque, caso contrário, quem vai pagar esse gasto

todo será o consumidor e, principalmente, o de baixa renda.

Então, o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - “Sim”.

PSC. (Pausa.)

PDT.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

“Sim”.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 271.3.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 06/10/2009 Montagem: 4171/4176

337

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aqueles que forem pela

manutenção do texto do Relator permaneçam como se encontram. Os que são

contrários levantem os braços. (Pausa.)

MANTIDO O TEXTO DO RELATOR.
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, eu quero fazer aqui um apelo, como Líder do Governo.

Eu não tenho como pedir a votação nominal, mas esta matéria é

extremamente complexa. Nós podemos cair numa situação que dificulte a

manutenção da aquisição de combustíveis dentro do custo do sistema elétrico.

Então, para ter o mais podemos ficar sem o menos e inclusive gerar um problema

sério na gestão desse sistema.

Como o sistema de Rondônia já está interligado ao Sistema Integrado

Nacional, nós estamos gerando uma circunstância bastante complexa aqui. Quero

pedir a outros Líderes... Se é possível, que algum Líder de partido peça verificação,

para que nós possamos ampliar este diálogo antes de dar como definitiva esta

votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência não pode conceder.

Acordo é para ser cumprido. A Presidência não daria.

Só tem um modo: seria lá no Senado Federal.
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O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pois não.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, para financiar o gasoduto, há a CIDE e a CDE, instrumentos que

permitem perfeitamente este financiamento. A CDE está agora sendo aplicada no

Luz para Todos. Em 2010, isso se encerra.

Então, existem recursos próprios para o financiamento do gasoduto, que não

é a CCC, porque não haverá mais as termelétricas queimando óleo no Estado de

Rondônia.

Portanto, não há justificativa para esta especificação.
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O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, eu acompanhei atentamente essa discussão. Quero

parabenizar o Deputado Valverde pelo seu trabalho. A bancada do PT é solidária ao

Deputado Valverde, mas os Deputados do PT que acompanharem a orientação do

Governo não estão ferindo a nossa orientação, porque somos do Governo.

E, se o Líder do Governo faz um pedido a algum Líder pedir a verificação de

votação, eu peço a verificação de votação, atendendo a um pedido da Liderança do

Governo, sem mudar a nossa orientação, de acompanhar o Deputado Valverde, que

estudou a matéria e tem parâmetros técnicos.

Não só está em questão a defesa de Rondônia — e Valverde é um grande

defensor de Rondônia —, mas também está um projeto para o Brasil.

Se precisar, eu peço.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa. não pode pedir porque o

PT votou “sim”.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA - Eu peço!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mas não pode porque o PT votou

“sim”. E foi aprovado. Não tem como pedir. V.Exa. não tem como pedir.

E outra coisa: a matéria está vencida.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Matéria vencida, Sr. Presidente!

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, na verdade, o PT encaminhou o voto “sim”, o que não quer dizer que

todos os Parlamentares votariam...
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Há de fato aqui um conflito que nós temos de assumir; um conflito regional,

com o qual nós temos de lidar com enorme respeito. É natural que os Parlamentares

de Rondônia queiram ter um benefício para o Estado de Rondônia. Só que esse

benefício vai sobrecarregar o Sistema Integrado Nacional. E nós vamos ter, na

verdade, uma conta retirada como se estivesse sendo utilizado óleo em Rondônia —

que não será mais, porque Rondônia está interligada —, e nós temos outros

caminhos para garantir o gasoduto, eventualmente...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Matéria vencida, nobre Líder.

Matéria vencida.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

O SR. HENRIQUE FONTANA - Então, Sr. Presidente, eu quero fazer um

apelo para que seja acolhida a votação nominal solicitada pelo Líder Vaccarezza...

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, votação vencida!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Matéria vencida, nobre Deputado.

Não adianta. Matéria vencida.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Próximo destaque, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Requerimento de destaque da

bancada do PMDB:

“Nos termos do art. 161, inciso I e § 2º, combinado

com o art. 162, inciso VI, ambos do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeremos destaque de

bancada para votação em separado do § 13 do art. 3º

constante do PLV apresentado à MP 466/09.

Deputado Eduardo Cunha”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a palavra o nobre Líder

Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse é um parágrafo que não fazia parte da

medida provisória original, que o Relator incluiu com o efeito de que todos os

empreendimentos que entrarem em operação até o ano de 2020, na margem

esquerda do Rio Amazonas, terão uma redução de 50% na tarifa de uso de

transmissão do sistema elétrico.

O PMDB destacou, a pedido do Governo, porque, ao criar uma reserva de

mercado, por 11 anos, de empreendimentos que vão entrar, para dar uma redução

na tarifa de transmissão, que em última instância vai ser rateada entre todo o

sistema e entre todos os consumidores. Uma coisa é tratarmos a mudança do

sistema Isolado para o sistema interligado e assumirmos todos os ônus; outra coisa

é aquilo que não se sabe o que vai acontecer, se for criada uma reserva de

mercado.

Então, esse é um ponto que o Governo entende como relevante. Pediu ao

PMDB que apresentasse o destaque. O PMDB o fez. E o PMDB acompanha o

Governo, votando “não”.
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VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada mais havendo a tratar, vou

encerrar a sessão.

Está mantido o painel, dentro do acordo.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro a sessão, convocando

para hoje, terça-feira, dia 6 de outubro, às 20h02min, sessão extraordinária da

Câmara dos Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA
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(Encerra-se a sessão às 20 horas e 1 minuto.)


