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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista de presença registra na

Casa o comparecimento de 420 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

trabalhos.

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

II - LEITURA DA ATA

O SR. ..........................................................., servindo como 2° Secretário,

procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações,

aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se à leitura do expediente.

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

procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, solicito aos Deputados da base de sustentação do Governo que

compareçam ao plenário, para que possamos atingir rapidamente o quorum da

Ordem do Dia e darmos continuidade às votações.

Muito obrigado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

703

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Enquanto não se atinge o quorum

de 257 Srs. Deputados, concederei a palavra aos Parlamentares inscritos.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Araújo.
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O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia calar-me neste momento, depois de

ouvir, na sessão anterior, o nobre Deputado Luiz Bassuma falar desta tribuna da

Bahia e das lideranças daquele Estado. Todos sabemos que a liderança do Senador

Antonio Carlos Magalhães na Bahia e no Brasil é incontestável. Nosso Estado tem

dois parâmetros: antes e depois de Antonio Carlos Magalhães. Só os despreparados

não reconhecem isso, aqueles que chegam de outro Estado, caem de pára-quedas

na Bahia e enganam os eleitores do Estado. Esses podem vir a esta tribuna e falar

do Senador Antonio Carlos Magalhães.

Até as estrelas mais luminosas do PT, partido da Situação, o elogiam porque

precisam do cidadão Antonio Carlos Magalhães e de seus liderados para aprovar as

reformas que o Governo tanto quer e de que o Brasil precisa. Foi com apoio do

Senador Antonio Carlos Magalhães e da sua base na Bahia que a reforma da

Previdência foi votada e aprovada. Por isso, não podemos aceitar que aqueles

Deputados que não são estrelas, mas opacos meteoros na política baiana, venham

à tribuna desta Casa acusar S.Exa.

Estão tão despreparados e não conhecem a política da Bahia que quiseram

acusar nesta Casa a Prefeita de Mata de São João. S.Exa. está afastada por

problema eleitoral, apenas por ter participado de um bingo, e não por corrupção ou

improbidade, mas vai voltar. A prova maior, Sr. Presidente, é o despreparo desse

Deputado que sequer conhece a Bahia. Aliás, S.Exa. precisa de uma bengala

branca para conhecer os Municípios do interior do Estado antes de acusar os

Prefeitos de improbidade e corrupção, embora não tenha condição moral de vir a

esta tribuna acusar quem quer que seja.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito que nesta semana estarão reunidos

em nossa Casa os maiores especialistas em educação brasileira, que vão participar

do Seminário Universidade: porque e como reformar?, para comentar recente

decisão do Conselho Nacional de Educação. Trata-se de parecer, já homologado

pelo Ministro Cristovam, que dispensará mais de 700 mil professores de educação

infantil e das primeiras 4 séries do ensino fundamental da obrigatoriedade de

prepararem-se adequadamente para continuar uma das mais nobres missões na

carreira de professor: o de alfabetizador.

Nosso saudoso Nelson Marchezan, que tanta falta faz aos debates sobre

educação nesta Casa, sabiamente incluiu nas disposições transitórias da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação,  § 4º, que após o final da Década da Educação (em

2006) somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou

formados por treinamento em serviço.

Não poderia ter sido mais sábia a decisão do legislador, no sentido de garantir

melhor qualidade na formação daqueles que vão alfabetizar nossas crianças.

Estudos acadêmicos, bem como resultados do Sistema de Avaliação do Ensino

Básico, o SAEB, mostram que alunos com professores que têm formação superior

recebem educação de melhor qualidade. A equação é simples: melhores

professores, melhores alunos.

Aliás, o próprio Ministro Cristovam sinalizou sua adesão a tal pressuposto,

quando modificou os critérios de concessão do FIES, o programa de financiamento

estudantil do MEC,  privilegiando os estudantes dos cursos de Pedagogia. Entendi

tal gesto como comprovação da sua grande experiência com a área de educação.
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A expansão da oferta de ensino básico no Brasil, ocorrida nas duas últimas

décadas, modificou o perfil educacional da nossa população e melhorou

sensivelmente nossos indicadores de desenvolvimento humano. Mesmo os

opositores do Governo FHC reconhecem os importantes avanços no que respeita à

expansão da cobertura educacional.  No entanto, a questão da qualidade do ensino

ainda deixa muito a desejar e a qualificação do corpo de professores  para atender

nossas crianças é condição sine qua non .

Além dos pontos já apresentados, quero lembrar que milhares de professores

das redes municipais de ensino tomaram a iniciativa de procurar os cursos

superiores como forma de cumprir a nova legislação e fizeram investimentos

preciosos. Como devem estar se sentindo com a nova decisão do CNE? Seria

terrível se aqueles que estão em curso na sua formação decidissem abandoná-la.

E as instituições públicas e privadas que se organizaram para oferecer os

cursos de formação de professores, investindo em espaços físicos, em novas

contratações e outros insumos necessários? É preocupante a decisão de acabar

com tais iniciativas.

Assim, senhores e senhoras, apelo aqui para o Ministro da Educação que

encontre alternativas ao que parece ser uma controvérsia entre artigos da LDB, e

que resultou na decisão do Conselho Nacional de Educação. Tenho certeza de que

S.Exa. encontrará soluções que não resultem na suspensão da qualificação dos

nossos professores.  Conhecendo esse grande educador que é Cristovam, tenho

certeza de que ele será sensível ao nosso apelo.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na manhã da última sexta-feira, no plenário da

Assembléia Legislativa do Ceará, realizou-se amplo debate em torno da reforma

tributária, patrocinado pela Associação dos Prefeitos cearenses, tendo à frente o

alcaide Júlio César, de Aratuba, no Maciço de Baturité.

Especialmente convidados, compareceram ao concorrido encontro os

Deputados Mussa Demes, Virgílio Guimarães e Luiz Carlos Hauly, respectivamente,

Presidente, Relator e Vice-Presidente da Comissão Especial da Câmara, incumbida

de examinar a matéria, que recolheram, ali, oportunas sugestões, passíveis de

aproveitamento quando da elaboração do relatório sobre a complexa proposição.

Em nome de nossa representação federal, discursou o Senador Tasso

Jereissati, externando a sua preocupação com o pacto federativo, a julgar pela

redução, recentemente ocorrida, do Fundo de Participação de Estados e Municípios,

o que há gerado inquietação entre os nossos Edis, alguns dos quais anunciando a

total impossibilidade de cumprir a preceituação fixada pela Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Como perfeito conhecedor do tema, o representante piauiense Mussa Demes

fez uma retrospectiva da realidade econômico-financeira do País, relembrando que,

na legislatura passada, esforços foram despendidos a fim de que a inovação

reformista fosse aprovada, contando, então, com o decidido apoio do Deputado, na

época, e hoje Governador Germano Rigotto, do Rio Grande do Sul.

Já o mineiro Virgílio Guimarães, em cujas mãos se acha o relatório definitivo

da emenda, mostrou-se sensível a algumas das postulações, condicionando a
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respectiva aceitação a um prévio entendimento entre as lideranças parlamentares e

o Executivo Federal.

As demais intervenções tiveram como fundamento as perspectivas de

alterações na iniciativa governamental, para resguardar-se o interesse das unidades

federadas e suas respectivas comunas.

O Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Marcos Cals, emprestou a

solidariedade do Poder que dirige aos Chefes de Edilidades, retransmitindo os

apelos veiculados na ocasião aos Deputados Federais, presentes no plenário

daquela Augusta Casa.

As dificuldades enfrentadas pelo Estado estão refletidas na redução de 176

milhões de reais no presente semestre, o que levou o Governador Lúcio Alcântara a

promover uma série de cortes em importantes empreendimentos, instaurando-se um

rigoroso plano de contenção nas finanças estaduais.

Espera-se que, durante a votação da reforma tributária, todas aquelas

questões sejam examinadas pelo Relator Virgílio Guimarães, acolhendo-se aqueles

que despontarem como prementes, no contexto realístico do Erário cearense.

A nossa bancada, suprapartidariamente posicionada, estará disposta a

batalhar pelas justas reivindicações da Associação dos Prefeitos, situando-as

corretamente no âmbito do parecer a ser anunciado, nas próximas horas, pela

Comissão Especial da Reforma Tributária.

Registro, pois, a importante promoção, a fim de que os seus objetivos possam

ser alcançados, num esforço conjunto de nossos legisladores, todos atentos aos

interesses do nosso Estado e de seus Municípios.
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O SR. GERSON GABRIELLI (PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, registro a acertada medida desta Casa ao aprovar o REFIS — e V.Exa.

foi um dos arautos desse clamor. São mais de 300 mil inscritos nesse programa de

recuperação de crédito. Se imaginarmos que 2 empresários por empresa

participaram desse projeto, teremos aproximadamente 600 mil empreendedores com

nova chance de voltar a trabalhar, produzir e gerar os empregos de que o Brasil

precisa. Ele também permite que haja adesão de pessoas físicas, e enorme número

de brasileiros está participando do Programa de Recuperação Fiscal.

Ao longo de 20 anos, pudemos observar que o Brasil entrou num

descompasso macro e microeconômico. Inúmeras vezes, os Governos muito se

preocupam — com toda a legitimidade — com as demissões no setor

automobilístico. Num País com enormes dificuldades de estradas e

congestionamentos nas grandes cidades, estamos balizando seu desenvolvimento

econômico pelo desempenho da indústria automobilística. Não vejo, por exemplo,

Sr. Presidente, preocupação do Governo Federal com indicadores da construção

civil, que emprega intensiva mão-de-obra, como é o caso do varejo, que emprega

cerca de 15 milhões de brasileiros. Há 6 meses esse setor se encontra em processo

recessivo, de queda das atividades, o que dificulta o acesso ao crescimento a esses

milhares de pequenos e microempresários.

Por isso mesmo, depositamos nossas esperanças primeiro naquele que nos

dá esperança, nosso Líder Jesus Cristo, mas também nesta Casa, que há de

aprovar uma reforma tributária que não permita novamente o início desse perverso

ciclo de as empresas continuarem inadimplentes em órgãos públicos federais. E que
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não tenhamos de fazer um novo REFIS ou um novo programa de recuperação de

crédito.

O Presidente da República lançou um programa de combate à fome e à

miséria.

Nosso setor, o varejo nacional, 4,5 milhões de pequenos empresários em 7,5

milhões de pontos-de-venda, pode não só ajudar no combate à fome e à miséria,

mas também na retomada do desenvolvimento e da geração de emprego se houver

ambiente favorável à redução da taxa de juros e à carga tributária, que prejudica a

todos.

Então, Sr. Presidente, registro nossa satisfação com a medida correta tomada

por esta Casa no sentido de abrir novamente o processo do REFIS.
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O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, quero abordar 2 pontos. O primeiro deles refere-se à

medida provisória que estamos votando. Acredito que todos são favoráveis ao

microcrédito, mas é difícil entender por que criar uma estrutura administrativa,

subsidiária ao Banco do Brasil, para geri-lo. Bastaria criar uma carteira especial de

microcrédito no Banco do Brasil. Não é preciso criar mais ônus para o Governo. O

dinheiro que vai ser gasto com pessoal poderia ser utilizado para aumentar o

alcance do microcrédito.

Posicionamo-nos não contra o microcrédito, mas contra a estrutura criada

para oferecê-lo. O problema estaria resolvido com a abertura de uma carteira de

microcrédito no Banco do Brasil. Não entendo por que criar uma estrutura

administrativa com essa finalidade.

O segundo ponto diz respeito às pensões. Este é um ponto delicado,

principalmente para a área de segurança, de que tanto falamos e necessitamos.

Que garantia o policial vai ter, se porventura morrer em serviço, de que sua viúva vai

ficar bem amparada? Pelo que aí está, ela vai ganhar menos de 10% do que ganha

o policial da ativa.

Isso não pode continuar dessa forma. A pensão concedida por morte em

serviço não é previdenciária, é securitária. Ou seja, ela é a segurança que o policial

tem de que, se morrer, sua família vai ficar amparada. Infelizmente, milhares de

policiais têm morrido no País, e suas viúvas ficam totalmente desamparadas, a fim

de que, com esse dinheiro, possamos suprir os banqueiros internacionais.

É inaceitável que continue a regra que aí está com relação a pensões. Há

deformidade nessa questão. Não podemos deixar os familiares não só de policiais,
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mas de promotores e juízes, que também têm falecido no estrito cumprimento de

sua missão constitucional, à mercê de uma dúvida tamanha. Eles nunca vão ter

tranqüilidade para trabalhar.

O que isso vai acarretar? Um policial que se arrisca, que vai para a rua e

coloca sua vida em jogo, vai pensar 10 vezes antes de se expor novamente. Vai

recolher o time e não vai enfrentar, como fazia, situações difíceis, porque sabe que,

se vier a falecer, sua mulher e filhos vão passar fome, sim. Ou mudamos isso ou não

podemos exigir que um policial arrisque sua vida como faz hoje.

Muito obrigado.
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O SR. BOSCO COSTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BOSCO COSTA (PSDB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, justifico que, na votação anterior, votei seguindo orientação do meu

partido, o PSDB.
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O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, na votação anterior votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência informa a todos

os que registraram suas freqüências pela manhã que os votos serão justificados.
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O SR. ARY VANAZZI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARY VANAZZI (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, convoco a bancada do PT a vir ao plenário registrar presença, porque

estamos começando outra sessão. É importante que todos os Srs. Deputados do PT

venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência reitera o apelo do

Deputado Ary Vanazzi e solicita aos Srs. Parlamentares presentes nas diferentes

dependências da Casa que venham ao plenário, a fim de que possamos atingir o

quorum regimental e dar início à Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Fernando de Fabinho.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Região Nordeste equivale,

aproximadamente, a um quinto da superfície total do País, abrangendo nove

unidades federadas (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). Sua população constitui quase um terço da

nacional.

Longe da homogeneidade, é a Região mais dividida do País, do ponto de

vista político-administrativo, e enfrenta enorme descompasso no processo de

desenvolvimento devido à desigualdade reinante entre seus constituintes.

Não fosse esse motivo suficiente para lamentações, agravam-se os

problemas à medida que sobrelevam as gritantes diferenças em relação às demais

regiões, sobretudo o Sul e o Sudeste do País.

É fenômeno conhecido a ausência de interesse dos sucessivos Governos

brasileiros em enfrentar, de modo eficaz, as muitas dificuldades vivenciadas pelo

povo nordestino. O descaso histórico só vem a agravar as vicissitudes peculiares

àquela região.

As secas periódicas e a pobreza generalizada são muitas vezes tomadas

como escudo para a atração de investimentos e ações que deveriam debelar as

mazelas. No entanto, passados os primeiros momentos eufóricos, quando os

holofotes para lá direcionados se apagam, os problemas recrudescem e quedam-se

insolúveis.
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Miséria, concentração de renda, degradação socioeconômica, embora

possam ser genericamente atribuídas a impiedosos fenômenos naturais, resultam,

de fato, de séculos de ausência de planejamento de políticas públicas que corrijam

as injustiças.

Felizmente, Sras. e Srs. Deputados, em meio ao caos sempre brotam

iniciativas que desanuviam o sempre pesado horizonte nordestino. Refiro-me às

muitas soluções que o Estado da Bahia vem implementando em seu território nos

últimos anos.

Mantendo-se atenta à meta do desenvolvimento, a Bahia aplica forte política

de atração de investimentos, estratégia que aumenta a oferta de emprego e o nível

de renda.

Assim é que grandes empresas, como montadoras de automóveis, fábricas e

indústrias, têm-se voltado para o território baiano, ali instalando suas unidades e

trazendo para a região empregos diretos e indiretos, maior arrecadação de

impostos, infra-estrutura, qualidade de vida.

São de citar também as ações em prol do incremento do potencial turístico e

do nível de conscientização acerca da preservação ecológica, pelo que se

demonstra o interesse das autoridades públicas estaduais em estimular a produção,

ao mesmo tempo em que não se descuida do meio ambiente.

Sras. e Srs. Deputados, é mais do que louvável a postura adotada pelo

Governo do Estado da Bahia, com destaque para a conscientização de que se deve

trabalhar para crescer, pondo de parte renitentes reclamações acerca das agruras

do destino, sem que se dêem os passos necessários para que o desenvolvimento

socioeconômico se torne realidade.
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Resta, pois, solidificado o exemplo baiano, não somente para as demais

unidades do Nordeste brasileiro, mas também para todo o País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. No próximo dia 31, o

Município de Vera Cruz, no Estado da Bahia, comemorará seu 41º aniversário de

emancipação político-administrativa.

Vera Cruz é um dos Municípios situados na Ilha de Itaparica, que fica a

sudoeste da Baía de Todos os Santos, com extensão de 35 quilômetros por 21

quilômetros de largura. Fica a 12 milhas de Salvador, saindo do terminal marítimo de

São Joaquim e chegando ao terminal marítimo de Bom Despacho, pelo sistema

Ferry Boat e Catamarã.

A Ilha é dividida em dois Municípios: Itaparica e Vera Cruz. Juntos, possuem

uma área total de 246 quilômetros quadrados.

Itaparica fica com os povoados de Porto Santo, Manguinhos, Amoreiras,

Ponta de Areia e a sede do Município, Itaparica, cabendo-lhe área de 35 quilômetros

quadrados.

Vera Cruz fica com os povoados da Penha, Barra do Gil, Coroa, Barra do

Pote, Conceição, Barra Grande, Tairu, Aratuba, Berlinque e Cacha Pregos, e a sede

do Município, Mar Grande, cabendo-lhe área de 211 quilômetros quadrados.

Sua maior batalha e, por conseqüência, sua independência, deu-se no dia 7

de janeiro de 1823. A Ilha foi emancipada de Salvador, em 8 de agosto de 1833, e

elevada à condição de cidade, em 30 de julho de 1962. Daí foi desmembrada,

passando a ter os dois Municípios — Itaparica e Vera Cruz —, que curiosamente

funcionam como "capital" para os outros povoados.
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O Município de Vera Cruz ocupa 86% da área da Ilha de Itaparica. De beleza

exótica e fantástica, descrever esse paraíso não é tarefa fácil. Só mesmo

conhecendo e vivendo para conseguir sentir toda a força e beleza dessa magnífica

cidade.

A sede municipal fica em Mar Grande, que, durante o verão, torna-se o point

dos freqüentadores mais jovens. Município essencialmente urbano, concentra

grande número de hotéis, pousadas, bares, restaurantes típicos e de culinária

internacional. Também há vilas de pescadores e veranistas espalhadas por toda a

orla.

Vera Cruz possui 40 quilômetros de praias banhadas por águas mornas,

protegidas por recifes na costa leste e um verdadeiro santuário ecológico na

contracosta, que oferece diversos roteiros turísticos. Sol e praia são os principais

atrativos naturais e o cenário perfeito para a prática do ecoturismo e do turismo

aventura, com destaque para os esportes náuticos e aéreo (pára-quedismo).

A biodiversidade dos ecossistemas, como manguezais, restingas e Mata

Atlântica, da flora e da fauna marinha e terrestre tem despertado o interesse de

especialistas das mais diversas áreas, resultando na recente criação de duas

unidades de conservação municipais: o Parque Ecológico de Baiacu e a Área de

Proteção Ambiental Recife das Pinaúnas.

Sr. Presidente, histórias antigas contam que há milhares de anos monges

tibetanos teriam dividido a superfície terrestre em triângulos cujos vértices seriam

pontos energéticos. No caso do Brasil, os três pontos energéticos seriam Itaparica,

São Lourenço e Brasília. Não é à toa que são locais onde o ar é puro, a água é

curativa e, coincidentemente, têm surgido diversas manifestações místicas.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

721

O veraneio na Ilha é um hábito secular. Entre residências de ilustres

itaparicanos que fizeram a história da Bahia, estão antigos sobrados que

hospedaram, em curtas temporadas, personalidades como os imperadores

brasileiros D. Pedro I e D. Pedro II. Penha é, atualmente, a praia onde a nata da

sociedade baiana veraneia.

Dentre esses ilustres personagens, quero incluir cidadãos que atualmente

residem e trabalham pelo engrandecimento, desenvolvimento e crescimento da Ilha

e de Vera Cruz, como é o caso dos Srs. Rogério James Andrade e Aginoel Aquilino

dos Santos, ex-Prefeitos; os Vereadores Jorge Alves Neto e Manoel Diogo da

Natividade e o ex-Vereador Carlos Augusto Pacheco, homens honestos,

trabalhadores e empreendedores, que lutam para que o Município possa oferecer o

que há de melhor a sua população e ao visitante.

A Ilha oferece serviços de qualidade em todos os níveis — dos melhores

hotéis (o Club Méditerranée, primeiro estabelecimento tipo village da América do

Sul) a pousadas e até campings. E, para travar contato prazeroso com a culinária

típica ou internacional, Vera Cruz-Mar Grande ostenta acolhedores restaurantes de

alto nível, comida caseira, lanchonetes, pizzarias, barraquinhas de venda de

mingaus, além de supermercados.

A Baía de Todos os Santos foi descoberta em 1º de novembro de 1501 pelo

navegador italiano Américo Vespúcio. Sua área total é de 1.100 quilômetros

quadrados. A sudoeste dela estava a bela Ilha, que fez lembrar aos marujos dos

navios as “terras de Caparica”, povoação às margens do Tejo, em Portugal.

Quanto às dúvidas em torno de topônimos sobre o nome da Ilha, Teodoro

Sampaio apresenta “itaparica” de origem tupi, significando cerca feita de pedra;
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Ubaldo Osório diz que é uma corruptela da palavra “Caparica”, povoação da

margem do Tejo; finalmente, J. M Macedo propõe derivar-se de "taparica", nome do

chefe indígena pai da índia Paraguaçu, esposa de Diogo Alvares, o Caramuru.

Itaparica conheceu, primeiramente, a plantação de cana-de-açúcar, a criação

de gado bovino, a cultura de trigo, em Mar Grande, no engenho de Igá-Açú, por volta

de 1556.

Quanto a seus afamados estaleiros, era também empório de construções

navais da colônia. Ali se armou a primeira quilha da Marinha de Guerra no Brasil.

Nessa época também existiam 5 destilarias de aguardente, além das fábricas de cal

(9, em meados do século XIX). Porém, a maior atividade econômica da Ilha foi a

pesca da baleia, sobretudo durante os séculos XVII e XVIII. Por esse fato, antes de

chamar-se Itaparica, era conhecida como Arraial da Ponta das Baleias.

A Ilha possui potencial extraordinário de recursos naturais, guardando

recantos de grande beleza natural, situados em lugares bucólicos, de extrema

beleza, além dos dotes da terra, como sua água mineral, com características

hipotermais — passou a ser considerada Estância Hidromineral em 1937. Na parte

voltada para o oceano, apresenta uma cadeia de recifes, numa extensão de 15

quilômetros, formando piscinas naturais, ótimas para banho.

Sr. Presidente, entre os atrativos naturais estão a Ilha do Medo, localizada a

1,8 milhas náuticas da ponta de Itaparica. Tem 600 metros de comprimento por 200

metros de largura, com uma área total de 120.000 metros quadrados. É rodeada de

manguezais e sua vegetação é de restinga No seu interior, além da fauna e flora,

existe a ruína do que seria um quartel, depósito de pólvora e casa do administrador.
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Em setembro de 1991, foi transformada na primeira estação ecológica da Baía de

Todos os Santos.

Fonte da Bica, de água mineral, localizada à margem oeste do cais da cidade,

é constituída por um depósito composto de galerias de captação que penetram no

Morro de Santo Antônio e um recinto murado mais abaixo, onde é distribuída a água.

A vazão da fonte é calculada em torno de 46.224 litros/dia e sua água é do tipo

carbonada e sulfatada sódica, com boa qualidade de ácido carbônico, sendo

aconselhada para problemas no aparelho digestivo.

Praia de Porto Santo: presença de pedras, mangue, uma bela bacia e denso

coqueiral.

Praia de Manguinhos: com vegetação densa, presença de pedras e mangue.

Praia de Amoreiras: continuação da praia de Ponta de Areia.

Praia do Forte: localizada ao lado do Forte São Lourenço, quando a maré

esta baixa é boa para o banho.

Na arquitetura religiosa destacam-se:

- Igreja de São Lourenço: construção do século XVII (Itaparica);

- Igreja do Santíssimo Sacramento: construção do século XVIII (Itaparica);

- Capela N.S. do Bom Despacho: construção do século XVII (Bom Despacho);

- Igreja de Sto. Antônio Velásquez.

Na arquitetura militar o destaque fica por conta da Fortaleza de São Lourenço,

construída pelos holandeses em meados de 1647. Foi arrasada por eles mesmos e

reconstruída no século XVIII, no mesmo local. Sua função era defender a entrada

das barras do Paraguaçu e Jaguaripe, desempenhando em 1823 relevante papel

nas lutas da Independência.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao encerrar, deixo o convite a toda a

Casa para que visite uma das mais belas cidades do Brasil, Vera Cruz, fincada em

uma ilha paradisíaca que é Itaparica. Ali há de tudo um pouco: povo hospitaleiro,

festa, água de coco, cenas ricas e curiosas, praias limpas e belíssimas, rica fauna e

flora marítima, Mata Atlântica, riquíssima culinária e tantos outros encantos. Um

verdadeiro paraíso. Parabéns, Vera Cruz! Receba toda a população o mais caloroso

abraço e meu agradecimento.

Muito obrigado.
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O SR. WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WASNY DE ROURE (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, na última votação, votei de acordo com o PT.
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O SR. COLOMBO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. COLOMBO (PT-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a orientação do meu partido.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Benjamin Maranhão.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, nesta oportunidade, manifestar minha

preocupação com a violência que toma conta do País, atemorizando toda a Nação.

O Brasil está cada vez mais violento. E as vítimas, na sua maioria, são os jovens.

Nos últimos anos, o número de assassinatos de jovens entre 15 e 24 anos subiu

48%.

A UNESCO coloca o Brasil em terceiro lugar no ranking dos mais violentos,

entre 60 nações pesquisadas. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes, na

população geral, cresceu 29%. Cerca de 45 mil pessoas são assassinadas

anualmente. É mais ou menos igual a uma Guerra do Vietnã. E as autoridades

pouco ou nada fizeram para dar mais segurança aos brasileiros.

O meu Estado, a Paraíba, é hoje, infelizmente, o exemplo concreto da

violência e da insegurança. Chacinas acontecem à luz do dia, como a ocorrida há

pouco mais de um mês, quando toda uma família, de 5 pessoas, foi trucidada no

sertão paraibano. Cinco presos, quase à mesma época, foram assassinados de uma

só vez no Presídio do Serrotão, na cidade de Campina Grande. Por fim, no último

sábado, dia 9 de agosto, houve a maior fuga em massa de que se tem notícia,

talvez, no País: 84 detentos de altíssima periculosidade fugiram espetacularmente

do presídio de segurança máxima da Capital, através de um túnel que cavaram sem

nenhum problema, graças às facilidades a eles oferecidas, complacentemente, pelas

autoridades do setor.
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Imaginem V.Exas. o clima que se estabeleceu na Paraíba após esse

lamentável fato. Estou me referindo aos sentimentos de pavor e insegurança que

dominam a população do Estado, especialmente de João Pessoa, que atualmente,

em grande parte, está tendo sua vida restringida às paredes, ou melhor, às grades

de suas residências, em face da ação de marginais, que agem de forma

desordenada e com certeza da impunidade.

Poderíamos imaginar que um dia a Capital da Paraíba, ainda um sonho de

muitos, se transformaria no pesadelo de todos aqueles que, por razões diversas, lá

depositaram todas as suas esperanças e, de uma forma ou de outra, ajudaram a

cidade a crescer esperando, no futuro, dar um pouco mais de conforto à sua família?

Pior do que tudo isso é o sentimento de impotência que o Governo do Estado nos

demonstra para reverter esta situação, quase sempre justificada como decorrente de

um problema social que, por incrível que pareça, também caberia a ele solucionar.

Assim sendo, pouco nos resta a fazer a não ser sentarmos em nossas casas,

trancarmos todas as grades, vendermos nossos carros e, ouvindo nossos amigos e

parentes, como saudosistas, ficarmos imaginando o quão maravilhoso já foi viver

nesse Estado, pelo menos até o ano passado.

As rebeliões no sistema carcerário viraram rotina, principalmente de janeiro

deste ano até agora. Tudo isso é reflexo da má gestão do sistema prisional

paraibano, levada a efeito pelo Governo do Estado e pelo Secretário da Cidadania e

Justiça, o advogado e ex-Deputado Federal Vital do Rêgo. Farei uma pequena

retrospectiva, para que entendam melhor a situação do meu Estado, cujo sistema

prisional está literalmente falido.
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Mês de janeiro de 2003: 2 presidiários fogem do Serrotão, em Campina

Grande. No mesmo mês, agentes penitenciários fazem greve e o diretor do Presídio

Sílvio Porto, no complexo de Mangabeira, teme a fuga de presos.

Fevereiro: 8 presidiários fogem do Serrotão, aproveitando a queda de energia

no Conjunto Mutirão. Apenas um foi recapturado. Presos da Máxima de Mangabeira

ameaçam fazer uma rebelião sangrenta, caso não sejam transferidos para o

Serrotão. Os presos criaram um conselho e garantem que o banho de sangue será

inevitável, mas o Secretário da Cidadania e Justiça, Vital do Rêgo, diz que não

aceita imposição de apenados e que não haverá derramamento de sangue. Garante

que não há intranqüilidade no Sistema Penitenciário. No entanto, o Secretário

reconhece que o Presídio do Serrotão tem segurança cheia de falhas. Três presos

ficam feridos durante um tumulto na cadeia de Patos. Os detentos protestavam

contra a superlotação e as condições do presídio.

Março: 4 presos escapam da cadeia pública de Sapé, cavando um buraco,

com colheres, na parede da cela. Um detento foi morto, outro recapturado e 2

fugiram.

Abril: 500 presos se rebelam e destroem dois pavilhões da Penitenciária

Máxima de Mangabeira.

Maio: no Serrotão, 3 presos fogem, e o Secretário Vital do Rego culpa os

policiais que fazem a segurança do presídio. A fuga ocorreu às 15 horas, no

momento da visita, com os fugitivos escalando o muro. Na Máxima, em João

Pessoa, presidiários serram grades da cela, conseguem chegar até o pátio, mas a

fuga é abortada.
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A Juíza da Execução Criminal, Maria das Neves do Egypto, culpa Vital do

Rêgo pela onda de violência nos presídios. A OAB pede a Vital um relatório sobre a

situação dos presídios do Estado. O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema

Penitenciário acusa Vital do Rêgo de substituir agentes até por ex-presidiários.

Presos denunciam que dividem celas com animais, na cadeia de Guarabira, por

conta da superlotação e da falta de estrutura.

Junho: PM tenta matar detentos, sob a alegação de tentativa de fuga e

princípio de rebelião. O diretor do presídio disse que foi puro vandalismo dos

policiais de plantão. No Pavilhão 19 do complexo Sílvio Porto, em Mangabeira, é

descoberto um túnel de 12 metros na Cela 7, mas ninguém fugiu. Detento usa corda

de lençol, escala muro e foge do Serrotão. Presos tentam fugir do Sílvio Porto,

pulando muro do presídio. Em motim, um presidiário foi ferido a golpe de estilete.

Julho: 5 presos são mortos e 5 são feridos durante acerto de contas no

Serrotão, em Campina. Onze presos foram transferidos de João Pessoa para

Campina, apesar da jura de morte feita por um dos detentos do Serrotão, em

Campina Grande.

É este, portanto, Sras. e Srs. Deputados, um retrato em 3 por 4 da situação

do sistema carcerário do meu Estado. A Juíza das Execuções Penais da Capital,

Maria das Neves do Egypto Ferreira, aponta tudo como reflexo de má gestão e

critica o afastamento de diversos diretores de instituições penais e o processo de

humanização dos presídios implantado pelo Secretário Vital do Rêgo. Um deles foi o

ex-diretor do Presídio Sílvio Porto, afastado a pedido dos presidiários na rebelião do

mês de maio.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

731

A própria juíza é quem classifica essa gestão implantada no sistema prisional

paraibano como uma “empanagem de humanização sem projeto”. O mais grave

nisso tudo é que o Secretário da Cidadania e Justiça está sendo acusado pela juíza

das Execuções Criminais — é bom que isso fique bem claro — de desrespeitar a

autoridade judiciária, sob a alegação de que os presídios são responsabilidade dele.

O Secretário trata os presos como se fossem dele, quando, na verdade, são de

responsabilidade da Justiça, sob a guarda do Estado. A Lei de Execuções Penais é,

por si só, fraca, mas os efeitos da sua prática agravam-se, quando a política

concretamente aplicada vai além do próprio texto da lei.

Várias são as denúncias dando conta de que, no aspecto dos direitos

humanos, o Governo da Paraíba tem cuidado daqueles relativos aos internos, mas

esquece os das crianças e adolescentes, filhos deles, submetidos por seus pais e

mães, nos dias de visita, à inominável violência de levá-los ao convívio brutal com

facínoras dos mais perigosos, no ambiente degradante dos pátios e celas de

cadeias.

Crianças, desde tenra idade, são expostas à visão de bacanais, de

espancamentos e ameaças de morte, de tráfico e consumo de entorpecentes, da

exibição do prestígio armado das facções criminosas que mandam e desmandam

nas prisões. Mocinhas são utilizadas pelos próprios pais, nesses dias de visitação,

que ombreiam com os festivais de Sodoma e Gomorra, como moeda de troca por

entorpecentes, cigarros ou telefones celulares. Ou então para aplacar a sanha de

presos mais fortes, que exigem e abusam das mulheres e irmãs dos mais fracos,

sob explícita ameaça de ajuste de contas, caso seja recusada sua maligna
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demanda. Tudo isso, inacreditavelmente, sob o patrocínio do Estado, a quem

caberia evitar essa tragédia.

Os juízes das Varas de Execução Penal de João Pessoa, Campina Grande,

Bayeux e Santa Rita decidiram pedir providências ao Tribunal de Justiça da Paraíba

sobre a atuação do Secretário da Cidadania e Justiça. O pedido será entregue com

apresentação de uma série de atitudes tomadas pelo Secretário e que contrariam a

legislação, até porque se trata de ações sem anuência do Judiciário. São

procedimentos, como a transferência de detentos e até de jovens do Centro

Educacional de Adolescentes para presídios, sem o consentimento das autoridades.

O que está acontecendo na Paraíba, Sras. e Srs. Deputados, é um verdadeiro

desrespeito à Justiça!

O Governador do Estado e seu Secretário de Justiça devem entender que o

mau gerenciamento do sistema prisional permite atos de corrupção, que levam ao

aumento da violência. Nos estabelecimentos penais existem aparelhos de telefones

celular, acomodações privilegiadas negociadas por razoáveis quantias em dinheiro e

fugas difíceis de explicar, como a que ocorreu no último sábado. Fatos como estes

são possíveis porque, em algum momento, houve falha ou permissão. E é isso que

favorece a formação de grupos organizados, que impõem sua liderança diante de

outros detentos, por meio de tráfico de drogas, bebidas, alimentação e jogos. A

Paraíba não admite esse tipo de coisas. O Governador precisa dizer a que veio. E

estamos aqui exatamente para fazer essas cobranças, representantes legítimos que

somos do ordeiro povo paraibano.

Muito obrigado.
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O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez ocupo a tribuna para fazer registro de

informações detalhadas que recebi da Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado

da Paraíba, que dão conta da situação de extrema gravidade por que passa o

sistema prisional daquele Estado.

Esta Casa sabe que o Programa de Reestruturação do Sistema Penitenciário

fixou em R$340.935.267,00 o montante destinado especificamente às ações de

construção, reforma, ampliação e aparelhamento de estabelecimentos penitenciários

em todo o País. Esses recursos são provenientes do Fundo Penitenciário Nacional

— FUNPEN, que, como é do conhecimento de todos, não agrega parcela alguma da

fonte de recursos do Tesouro Nacional.

Certamente, iniciativas de nossas bancadas estaduais desenvolvem esforços

no sentido de aportar recursos oriundos do Tesouro Nacional, a fim de contribuir,

efetivamente, para a superação da grave crise de oferta de vagas no sistema

penitenciário, que atinge a maioria dos Estados da Federação.

Proposta do Departamento Penitenciário Nacional — DEPEN, cujo titular é o

Dr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros, estabelece como meta para 2003 a criação de

23.000 novas vagas. Essa meta insere-se num horizonte de planejamento cujo

objetivo é zerar, em 2007, o déficit de vagas do sistema prisional.

Na execução dessa ação, há orientação de reduzir a zero o déficit dos

Estados cuja carência seja inferior a 1.000 vagas, já no exercício de 2003. Para os

Estados cuja carência seja inferior a 2.000 vagas, o déficit será zerado até 2004, e

assim sucessivamente, até o cumprimento do objetivo fixado para 2007.
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Feitos esses esclarecimentos preliminares, devo chamar a atenção de

V.Exas. para algumas particularidades do meu Estado, a Paraíba. O índice de

presos, por 100.000 habitantes, é um dos mais elevados do País, atingindo o

patamar de 155 presos. Uma das explicações para esse fenômeno é o fato de que o

sistema prisional da Paraíba vem recebendo apenados procedentes de outros

Estados para o cumprimento de suas penas.

Nessas circunstâncias, o sistema prisional da Paraíba acumula déficit de

vagas no montante de 1.760 vagas. É situação de extrema gravidade,

particularmente porque parte das condições para a solução parcial desse problema

está em andamento, pelo que passo a enumerar concretamente os dados para

conhecimento de V.Exas.

Atualmente, estão em andamento 7 obras prisionais no Estado. Dentre elas, 3

estão sendo destinadas ao Instituto Penal de Reeducação Social de Catolé do

Rocha, à Penitenciária Modelo de João Pessoa — PB I e à Penitenciária Modelo de

João Pessoa — PB II. Essas três obras acham-se em execução, porém aguardando

a disponibilização de recursos financeiros para suas desejadas conclusões.

Há, ainda, 4 outras obras paralisadas, aguardando, igualmente, a liberação de

verba para a retomada do empreendimento. Dessas 4 obras prisionais, a do Presídio

Regional Padrão de Cajazeiras já consolidou 78% dos trabalhos; a do Presídio

Regional de Campina Grande, 54% de sua construção; a da Penitenciária de

Segurança Máxima de Patos, 66% de sua obra; e, finalmente, a do Presídio

Regional de Guarabira, 90% de sua obra.

É relevante destacar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que a conclusão

dessas obras, de inquestionável importância para o sistema prisional do Estado,
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oferecerá 1.200 novas vagas, reduzindo o atual déficit de 1.760 para 560 vagas. Isso

é de grande valia para sair da situação de crise e passar para uma condição

administrável, uma vez que seria solucionado o problema da superlotação dos

presídios, que, por sua vez, tem ocasionado incontáveis tentativas de fuga.

Para a construção dessas obras, a demanda total é de R$9.879.467,17,

sendo que R$8.891.520,45 provêm do Ministério da Justiça e R$987.946,72, do

Governo do Estado da Paraíba. Todas as cópias dos ofícios encaminhados pelo

Gabinete da Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado da Paraíba ao

Departamento Penitenciário Nacional, com as respectivas solicitações de convênio e

aditivos pertinentes aos projetos, encontram-se sob a minha guarda, para posterior

comprovação e/ou providências complementares.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conforta-me saber que, para o

Governo do Presidente Lula, a pior obra é aquela paralisada. Sobretudo quando

essas obras estão vinculadas a uma questão de prioridade nacional, como é o caso

da segurança pública. Portanto, compartilho, com este pronunciamento, da situação

aflitiva em que nosso Estado se encontra, em face das circunstâncias que acabo de

relatar, e conclamo meus pares de bancada para somarmos esforços, no sentido de

assegurar as condições para viabilidade da liberação dos recursos necessários à

conclusão das referidas obras.

Estou pronto para buscar o empenho do Exmo. Ministro da Justiça, Dr. Márcio

Thomaz Bastos, bem como do titular do Departamento Penitenciário Nacional, Dr.

Ângelo Roncalli de Ramos Barros, para encaminhar essa demanda, que, repito, é da

maior importância para a segurança e a cidadania, principalmente dos paraibanos.

Era o que tinha a dizer.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

736

O SR. PASTOR AMARILDO (PSB-TO. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso da palavra neste momento para

cumprimentar o Governador do Tocantins, Marcelo Miranda, que demonstra

altruísmo e boa vontade neste momento de grande dificuldade para o País,

principalmente para o Nordeste.

S.Exa., sabendo das grandes dificuldades acerca da transposição das águas

do Rio São Francisco para o Nordeste, mais uma vez dá exemplo ao Brasil, pois

está disposto a ceder as águas do Rio Tocantins para resolver o problema dos

Estados do Piauí, do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco. O projeto em andamento

trata da transposição das águas do Rio Tocantins — não mais do São Francisco, por

causa das dificuldades.

O Tocantins abriu o seu coração e demonstrou boa vontade, por intermédio

do nosso Governador, para resolver o grande problema do século: a falta de água.

Meus sinceros cumprimentos a Marcelo Miranda por seu gesto de altruísmo e

de boa vontade com o nosso querido Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. SERAFIM VENZON (PSDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, enfatizo que tanto eu como o

PSDB somos favoráveis à Medida Provisória nº 121, de 2003, que incrementa o

microcrédito e pulveriza a economia para os milhares de pequenos e

microempreendedores brasileiros.

Orientamos a bancada a votar contra o encerramento da discussão, porque

essa matéria poderia ser regulada por lei, com pedido de urgência constitucional, o

que permitiria debate mais prolongado e profundo, especialmente nas Comissões, e

participação mais efetiva de todos nós, Parlamentares. Entretanto, somos favoráveis

à criação dessas duas subsidiárias, pelo Banco do Brasil, para incrementar o

microcrédito.

Nas visitas às minhas bases — inúmeros Parlamentares têm feito esse

mesmo comentário —, tenho ouvido as cooperativas de crédito reclamarem que

juros de 2,5% tornam impossível a operação de microcrédito, porque um pequeno

juro sobre um valor pequeno gera um pequeno lucro para a financeira, o que

desestimula o funcionamento dessas cooperativas.

O Governo cria  no Banco do Brasil uma estrutura que não visa ao lucro, mas

à real distribuição. Em vez de criar essas duas subsidiárias, talvez fosse o caso de

criar apenas uma carteira no Banco, para que ocorra o que vinha ocorrendo com a

questão do incentivo agrícola. Na prática, o Banco acabaria não destinando dinheiro.

Dessa forma, acredito que será obrigado a fazê-lo.

Muito obrigado.
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O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, a Casa e a sociedade têm debatido muito, nos últimos dias, as

reformas da Previdência e tributária. Esses assuntos estão pautando as atividades

na Câmara dos Deputados.

Particularmente na cidade do Rio de Janeiro, há uma outra reivindicação que

a sociedade reclama e está ansiosa para que possa chegar ao plenário da Casa.

Trata-se da votação da chamada Lei do Desarmamento.

Temos verificado o aumento gritante da violência, dos assassinatos, das

balas perdidas. Há o argumento daqueles que se opõem a esse projeto de que as

chamadas “famílias de bem” — entre aspas — ficariam impossibilitadas de comprar

armas para se defender, como se pudéssemos dar fim à violência armando toda a

sociedade.

Não quero citar nomes, mas darei um exemplo do que ocorreu com a família

de um policial em São Paulo — pelo projeto, os policiais terão direito ao porte armas.

O filho bateu o carro e, ao chegar em casa, o pai o ameaçou com a própria arma.

Conclusão: num desses descuidos, o filho pegou a arma e matou o pai.

Aquilo que para alguns representa proteção, na essência, para muitas

famílias representa a não-preservação, a destruição da própria família. Ou seja,

arma em casa não é sinônimo de segurança; muito pelo contrário, significa

insegurança.

Um grande número de famílias, com problemas entre pais e filhos ou mães e

filhos, adquire armas de fogo de forma legal, e elas são guardadas em suas casas.

Num momento de desentendimento, para desespero dos familiares, essas armas
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são utilizadas de forma inadequada, como no caso específico do policial em São

Paulo, em que a arma levou à destruição e não à preservação da família.

Espero ansioso pela votação desse projeto e que o Plenário tenha coragem

de deliberar sobre a matéria.
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O SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde que a política de direitos humanos

chegou ao País a violência só aumentou e passou a ocupar grandes espaços nos

jornais. A marginalidade tem estado cada vez mais à vontade, tendo em vista os

neoadvogados para defendê-la.

Quero dizer aos companheiros da Bahia — há pouco ouvi um Parlamentar

criticar os grupos de extermínio — que enquanto o Estado não tiver coragem de

adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito

bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro.

Se depender de mim, terão todo o meu apoio, porque no meu Estado só as pessoas

inocentes são dizimadas. Na Bahia, pelas informações que tenho — lógico que são

grupos ilegais —, a marginalidade tem decrescido. Meus parabéns!

Outra questão que quero enfatizar é que o País não pode discutir a

diminuição da fome, da miséria e da violência se não discutirmos antes uma rígida

política de controle da natalidade. Chega de vaselina, de baboseira, de falar em

educação, em saúde, porque esta não é a nossa realidade primeira. Não vamos

atingir nossos objetivos se não atacarmos o descontrole da natalidade.

Agora há pouco uma Parlamentar do PT estava dizendo que um jovem, numa

escola dessas de recuperação, agradeceu porque não mais cheirava e agora já

sabia escrever o seu nome.

Ora, Sr. Presidente, demagogia barata igual a essa é uma vergonha para o

Parlamentar! Não é porque uma pessoa sabe ler e escrever que está livre da

marginalidade. Temos de adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os

defensores de direitos humanos, uma rígida política de controle da natalidade.
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Chega de não darmos meios para evitar que casais coloquem no mundo mais

crianças que não terão a mínima condição de cidadania no futuro.

Tenho uma proposta modesta: a liberação da laqueadura e da vasectomia

para todos os maiores de 18 anos.

Espero ter o apoio dos meus pares. Talvez seja verdadeiramente o primeiro

passo para o fim da miséria e da violência em nosso País.   



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

742

O SR. LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, gostaria de justificar meu voto nas votações anteriores: votei com o

PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica justificado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Claudio Cajado.
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DISCURSO DO SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO QUE,

ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE

PUBLICADO.
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O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, quero ressaltar os resultados da importante reunião que o

Presidente Lula teve ontem com 12 Ministros, quando anunciou um programa

otimista de investimentos no País para os próximos 3 anos.

É verdade que os investimentos em infra-estrutura estão defasados. Cito de

maneira muito particular a ausência de investimentos, por mais de 8 anos, nas

rodovias federais do Estado de Minas Gerais, a maior malha rodoviária do Brasil.

Elas se encontram em estado bastante precário, em função do desleixo do ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso e dos ex-Governadores Eduardo Azeredo e

Itamar Franco, cujo confronto com o Executivo prejudicou a população do Estado.

Não podemos assistir ao número crescente de acidentes, especialmente nas

rodovias federais. Algumas regiões promissoras carecem de expansão econômica

por ausência de investimentos nas estradas.

 Cumprimento, então, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, com

ousadia, por meio das informações obtidas em levantamento feito pelo Ministério do

Planejamento, anuncia investimentos da ordem de 195 bilhões de reais. Que isso

seja efetuado o mais breve possível, principalmente na área de infra-estrutura.

A partir do mês de outubro as chuvas começarão. Se não houver

investimentos arrojados, o Custo Brasil será triplicado, trazendo prejuízo para a

população do País.

Era o que tinha a dizer.
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 O SR. DR. HELENO (PP-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial —

INMETRO tem como característica, sempre, a apresentação de boas novas. Agora

mesmo, no seu campus de Xerém, em Duque de Caxias, no Estado do Rio de

Janeiro, a Diretoria do INMETRO, tendo à frente o Presidente Armando Mariante,

recebeu a visita do Subsecretário de Comércio dos Estados Unidos, Sr. Phillip Bond,

e de sua comitiva. Eles se interessaram em conhecer todos os equipamentos e

técnicas aplicadas pelo INMETRO na medida e peso de valores.

Essa visita serviu para constatar o interesse que desperta o INMETRO em

diversas autoridades de outros países, pela projeção e conceito dos serviços

prestados por essa destacada instituição.

A programação constou de visitas aos Laboratórios de Metrologia Química,

Metrologia Óptica (interferometria), Metrologia Elétrica (potência, energia e

transformadores) e Metrologia Mecânica.

Foi entregue ao Subsecretário americano uma cópia da Lei nº 1.157, de 26 de

julho de 1862, em que, por ordem do Imperador D. Pedro II, o Brasil passou a adotar

o sistema métrico francês.

Integraram a Delegação Americana o Chefe de Gabinete de Comércio dos

Estados Unidos, Sr. Eril Stewart; a Assessora do Subsecretário Bond Sujata Millick;

o Diretor de Assuntos Internacionais do NIST, Dr. Stephen Carpenter; e o

Coordenador do NIST no Brasil, Sr. Avi Bragança.

Outro assunto de interesse geral foi a 41ª reunião ordinária do Conselho

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial — CONMETRO,

realizada em Brasília, que aprovou o documento Diretrizes Estratégicas para a
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Metrologia Brasileira 2003-2007. Esse documento, entre outras questões, harmoniza

a visão e os conceitos sobre a metrologia e o seu papel no Brasil.

Segundo o documento do CONMETRO, a metrologia é uma área muito

complexa, haja vista a variedade de disciplinas técnicas e científicas nela contidas,

além dos diferentes níveis de atuação e da diversidade de instituições profissionais a

ela relacionadas.

Apesar das inúmeras dimensões e perspectivas existentes no campo da

metrologia do Brasil, o documento foi estruturado e aprovado com 4 focos

relevantes: o INMETRO como Instituto Nacional de Metrologia do Brasil; a

Metrologia Legal; a Estrutura Nacional para a Garantia da Confiabilidade das

Medições e a Educação e a Metrologia. Essa divisão facilita a abordagem e a

compreensão da matéria.

Além de organizar e harmonizar a visão e os conceitos sobre a metrologia e o

papel no Brasil, o documento aprovado vai possibilitar a identificação das

necessidades e problemas dos diversos atores responsáveis, direta ou

indiretamente, pelas atividades metrológicas no País; estabelecer diretrizes

estratégicas para as ações dos principais elementos envolvidos com a metrologia no

Brasil para o período de 2003 a 2007; servir de base para a formulação de planos

nos diferentes níveis e áreas da metrologia; harmonizar os referidos planos, à luz

das diretrizes estratégicas resultantes da aplicação desse documento, visando

promover a sua consolidação no Programa Brasileiro de Metrologia, com vigência de

2003 a 2007.

A importante reunião que aprovou as novas estratégias para a metrologia foi

realizada na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
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sendo presidida pelo Ministro Luiz Fernando Furlan, secundada pelo Secretário de

Tecnologia Industrial, Roberto Jaguaribe, e pelo Presidente do INMETRO, Armando

Mariante. Outras autoridades também participam do conselho — entre elas, os

Ministros da Saúde, do Trabalho, do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, da

Justiça e outros.

Foi um grande acontecimento, que muito dignificou essa grande instituição

brasileira, que é o INMETRO.

Estive na Itália visitando outros institutos semelhantes e vi que o Brasil está

anos-luz na frente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para

anunciar que estou apresentando projeto de lei que institui o Programa Nacional de

Detecção, Prevenção e Tratamento da Osteoporose, pelo SUS, e dá outras

providências.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, com alegria ocupo esta tribuna para comunicar a adesão do

meu Estado, Goiás, ao Sistema Único de Segurança Pública — SUSP. Ontem, o

Governador Marconi Perillo recepcionou o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz

Bastos, em Goiânia, quando foi assinado convênio nesse sentido.

Devo dizer, Sr. Presidente, que apoio a iniciativa do Governo Federal no

sentido de unificar as ações de combate ao crime organizado. Elas prevêem uma

gestão partilhada de toda a política de combate à criminalidade. É preciso dizer que

o crime não tem fronteira e não pode ser combatido por meio de ações isoladas da

União, dos Estados e dos Municípios.

O Ministro prometeu para ainda este mês a liberação dos primeiros recursos.

Devo dizer que Goiás pode ser considerado um Estado modelo, em termos de

unificação das ações de segurança pública. O Governador Marconi Perillo tem

realizado maciços investimentos no combate ostensivo à criminalidade, além de ser

o principal defensor de um trabalho articulado entre as Polícias Civil e Militar de

Goiás.

Como bem disse ontem o Ministro Thomaz Bastos, o Brasil não pode

continuar considerando, por exemplo, a falsificação de cosméticos como um crime

tão grave quanto um homicídio. Trabalhando sem planejamento, sem organização,

sem visão daquilo que deveria ser o verdadeiro combate, não conseguiremos vencer

o problema da segurança pública.

Ao longo dos anos, Sr. Presidente, foi estabelecida neste País a chamada

“cultura do escapismo”, muito bem colocada pelo Ministro da Justiça. Acontecia

alguma coisa e a primeira medida era aumentar o quantitativo da pena.
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Transformava-se aquilo em crime hediondo e pensava-se que o problema estava

resolvido.

Se o aumento de pena fosse a solução, desde 1990, quando foi criada a Lei

dos Crimes Hediondos, teríamos acabado com o seqüestro, com o tráfico de drogas,

com todos os crimes elencados naquela lei. Mas, infelizmente, a lei pura e simples

não muda a realidade. Beccaria já dizia, há 200 anos: “O que diminui a criminalidade

é a certeza da punição, não o tamanho da pena”.

O Brasil não vive uma crise normativa, mas de planejamento. É necessário,

na verdade, reconstruir as instituições. Entendo, Sr. Presidente, que a criação do

SUSP faz parte dessa retomada do poder de agir do Estado. O próximo passo

deverá ser a criação de um gabinete de gestão integrada da Segurança Pública e a

inevitável e urgente reforma do Poder Judiciário, de modo a permitir que seja

repensado o sistema prisional no País. É preciso colocar dentro da cadeia aqueles

que verdadeiramente devem ficar presos, isolados da sociedade; indivíduos

fisicamente perigosos, chefes de quadrilha, patrões do narcotráfico. Mas é

necessário tirar da cadeia quem não precisa estar lá. Isso passa pela aplicação de

penas que permitam a reinserção social dos educandos.

Por fim, não podemos permitir que nossas cadeias se consolidem como

criadoras de um “exército marginal da criminalidade”. Ações como a criação do

SUSP demonstram que, nessa área, o Brasil está no caminho certo.

Sr. Presidente, na sessão anterior fizemos um pronunciamento sobre a

trajetória do jornalista e empresário Dr. Roberto Marinho.

Muito obrigado.
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O SR. ARY VANAZZI (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

colegas Deputados, quero usar estes 2 minutos para fazer uma pequena reflexão

sobre o debate que está sendo feito no Rio Grande do Sul. Estão discutindo hoje, no

Estado, a questão da reforma agrária. O debate foi promovido pelos agricultores

sem terra, pelos produtores rurais e pelos fazendeiros. Ele não diz respeito apenas à

desapropriação de terras, mas também ao conceito fundamental de terra e à sua

utilidade.

A Constituição Federal é clara ao afirmar que toda terra tem de cumprir sua

função social. É inadmissível que um Parlamentar do PFL do Rio Grande do Sul

venha aqui dizer que a desapropriação daquelas terras foi feita irregularmente. Isso

demonstra que S.Exa. não conhece as decisões, os laudos, os estudos técnicos

feitos pelo INCRA e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, os quais

possibilitaram aquela desapropriação. É evidente que cabe recurso da Justiça a

qualquer propriedade. O mais estranho, porém, Sr. Presidente, é um Parlamentar vir

defender a posse de 13.500 hectares de terra — maior que um território de 146

Municípios daquele Estado. É um absurdo! Essa é a maior propriedade,

evidentemente, mas não é a única. Mais grave ainda é que o proprietário deve ao

Banco do Brasil e ao BANRISUL milhões de reais — dinheiro público que deveria

ser usado para investir em produção, o que não ocorreu.

Sr. Presidente, pior é a situação provocada pelos latifundiários daquele

Estado: trancaram uma rodovia. O trânsito é livre, conforme preceitua a Constituição

Federal. Ele não pode ser interrompido, nem podem nos proibir de trafegar nas

estradas.
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As verdades precisam ser ditas. Não é admissível que um Parlamentar venha

defender aqueles que não pagam os bancos públicos e que possuem propriedade

maiores do que a área de 146 Municípios.

Por isso, devemos fazer um grande debate no Estado para discutir esses

assuntos com muita seriedade e responsabilidade.
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 O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, o Governo vem fazendo esforço muito grande no sentido de

fiscalizar a aplicação das verbas públicas. Mensalmente, 50 Prefeituras são

sorteadas para receber a sua visita.

Hoje, encontra-se em Porto de Moz, no Estado do Pará, uma equipe para

atender às reivindicações das lideranças daquele Município, que não concordam

com os desvios de verba pública.

Reconhecemos que nos últimos meses houve uma baixa na arrecadação dos

Municípios, o que gerou até movimentos de Prefeitos com o objetivo de fazer greve.

Se o Ministério da Educação não mandasse mais verba para os Municípios que

desviam recursos do FUNDEF, muitos ficariam sem dinheiro.

No caso de Porto de Moz, 60 professores que, segundo a prestação de

contas, recebem salários, nunca moraram nem trabalharam lá. E o dinheiro da

merenda escolar não dá para uma semana.

Portanto, precisamos lutar para melhorar a economia dos Municípios, mas

devemos fiscalizar os recursos que chegam mensalmente da Saúde, da Educação,

dos convênios, do FPM, do ICMS, para que sejam aplicados com transparência e

inteligência.

Muito obrigado.
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O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL-SE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço à Diretoria do Banco do Nordeste que faça

a divulgação da lei de renegociação das dívidas dos pequenos produtores rurais,

aprovada nesta Casa.

Queremos ver boa vontade dos agentes financeiros. Do contrário, o Plano

Safra para Agricultura Familiar, lançado pelo Presidente Lula, com recursos de 5

bilhões e 400 milhões de reais, será em vão. Os agricultores familiares precisam

resolver seus problemas de endividamento para poderem utilizar esse plano. Espero

que os agentes financeiros do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil tenham boa

vontade e façam aplicar os recursos do FNE.

No que concerne à divulgação, aprovamos a lei, o Banco Central já a

regulamentou e, agora, requer que os bancos a divulguem às comunidades, às

cidades e aos povoados, pelo rádio e pela televisão. Se não houver boa vontade

nesse sentido, resultado algum haverá. O homem do campo já está escaldado:

sempre que vai a uma agência bancária recebe um tremendo banho de água fria.

Essa é a verdade. Para ele, não se apresenta qualquer perspectiva.

Se for necessário que os agentes financeiros montem plantão, contratem

funcionários, mas precisamos resolver os problemas do endividamento agrícola em

que se encontram os produtores.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade, com a presença do Deputado

Machado no plenário, para lembrar a situação dos beneficiários do PROAGRO. No

nosso Estado, em 2004, certamente haverá muitos problemas com esse seguro,

concedido aos que o requerem por meio de financiamento para a agricultura de

subsistência em Sergipe.

Muito obrigado.
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O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, aproveito o momento para registrar o lançamento, pelo

Governo da Bahia, no último sábado, nos Municípios de Guanambi e Urandi, de

programa para revitalização da cultura do algodão.

A cultura do algodão, no passado o maior fator de desenvolvimento daquela

região, teve, durante alguns anos, uma queda em sua produção, em virtude de

fatores climáticos e de pragas. Agora, o Governo do Estado lança novo programa,

com nova tecnologia, para os pequenos e miniprodutores, oferecendo-lhes um kit

composto de sementes, defensivos, adubos, equipamentos de proteção individual e

horas de trator para arar a terra, com o intuito de melhorar a produtividade.

Portanto, há na região grande esperança de que o algodão volte a alavancar

o desenvolvimento e a economia, a gerar emprego e renda, sobretudo para os

pequenos e miniprodutores, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

Em Urandi, um dos Municípios sede do lançamento desse programa, o

Governador visitou uma indústria de fio de algodão, a única do Estado que emprega

60 pessoas. Sua produção abastece outros Estados do País.

Nesse pacato Município chegou uma força-tarefa da Controladoria-Geral da

União, acompanhada de policiais federais, o que criou um clima tenso. Adversários

políticos do Prefeito queriam faturar politicamente.

Faço um apelo, neste instante, ao Sr. Waldir Pires para que não use esse

instrumento de intranqüilidade contra os pequenos Municípios, fazendo com que os

ânimos de correntes políticas adversárias se acirrem, como está ocorrendo em

Urandi. Esse Município é muito bem administrado pelo Prefeito Adonai Nina Rocha,

exemplo de retidão, caráter e honestidade. A cidade não pode ser submetida ao
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aparato da Polícia Federal por conta dessa força-tarefa, que exagera em suas

abordagens. Urandi não merece isso. O Prefeito Adonai Nina Rocha é digno do

respeito de todos.

Muito obrigado.
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O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, minha preocupação esta tarde é informar que a Medida

Provisória nº 2.166 engessa o desmatamento em Rondônia em apenas 20% da

área. Rondônia tem um rebanho de aproximadamente 9 milhões de cabeças, e

cresce de forma extraordinária.

Quando os pioneiros foram para o Estado de Rondônia, a lei permitia que se

desmatasse até 50% da área. Anteriormente a porcentagem era de 80%; agora, só

se permite o desmatamento de 20%. Isso traz um grande transtorno para a

trabalhadora população ali estabelecida.

Por outro lado, o Estado de Rondônia fez sua obrigação, pois elaborou o

zoneamento socio-ecológico-econômico que estabelece reservas ecológicas para

70% do Estado de Rondônia.

Estamos conversando com a Sra. Ministra para que aceite desmatarmos pelo

menos 25% do Estado, pois estamos tendo dificuldade naquela região.

 É a preocupação que trago esta tarde. A população do Estado de Rondônia

não quer depredar a natureza, quer produzir, trabalhar de forma digna e com

respeito e contribuir para o desenvolvimento de nosso País.
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem revisão da oradora.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de entrar num tema já abordado por

parte da bancada baiana: a crise por que passam os moradores do Município de

Mata de São João, onde pouco se consegue dormir nessas últimas noites.

A Justiça cassou o mandato da Prefeita da cidade, acusada de utilização de

recursos públicos para sua campanha, mas ela fugiu. O novo Prefeito, Sr. Eurico

Freitas, do PL, o segundo colocado nas eleições, não pôde assumir o posto porque

a Dra. Márcia Dias não foi localizada pelos oficias de justiça, o que esperamos seja

feito hoje, para que a sentença de cassação seja dada e rapidamente publicada no

Diário Oficial do Estado da Bahia.

A Prefeita cassada, Márcia Carneiro Dias, administrava o Município com os

familiares. O marido, Jorge Dias, é Secretário triplo: do Meio Ambiente, do

Planejamento e da Saúde; a mãe, Cleuza Carneiro, Secretária do Bem-Estar Social;

o pai, Élcio Carneiro, Secretário de Finanças; o filho, Tom Ramayana, Diretor de

Eventos; a irmã, Norma Cavalcante, Diretora de Tributação; e o Vice-Prefeito,

Ademar Pedro dos Anjos, é simplesmente o caseiro da mãe, D. Cleuza.

Esse é o núcleo principal do esquema político da Prefeita de Mata de São

João, importante Município baiano. Temos ali a Costa do Sauípe, o Castelo Garcia

Dávila, único castelo feudal da América do Sul. É uma rica região, absolutamente

espoliada por essa administração imprudente, antipopular.

Por último, temos a dizer que a sentença foi decretada pela juíza da cidade de

Pojuca. Os moradores esperam que, efetivamente, a Prefeita se vá e o Município

possa seguir tranqüilo o seu desiderato.
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O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma das marcas predominantes do povo

brasileiro é a sua religiosidade, a sua fé num ser superior, que comanda o universo.

Onde há uma comunidade ou um agrupamento de pessoas, há uma instituição

responsável por levar-lhes a fé e a esperança.

Este ano é de singular importância para os membros da Igreja Presbiteriana

Independente, pois se comemora o seu centenário de criação. Em Mato Grosso do

Sul, a Igreja Presbiteriana tem importante e destacada atuação, com seus templos e

atividades missionárias, principalmente para a propagação do evangelho cristão.

Em Dourados, os presbiterianos estão desde 1963. Para comemorar essa

data e o centenário da instituição, o Reverendo Ezequiel Luz fará uso da Tribuna

Livre da Câmara Municipal. Ele vai falar sobre as lutas e vitórias da igreja em

Dourados.

A Igreja Presbiteriana Independente tem sua origem histórica na Reforma

Calvinista. No Brasil, esse movimento apareceu em 12 de agosto de 1959, mas

somente em 1903 é que o sínodo da igreja se reuniu no templo da Alameda dos

Bambus, na Capital paulista. Não havia acordo em torno de alguns assuntos,

especialmente sobre a convivência com a Maçonaria. Os opositores perderam e no

dia 31 de julho o grupo minoritário, incluindo 7 pastores e 12 presbíteros, organizou

a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPI).

Queremos aproveitar o ensejo desta data para nos congratular com as

centenas de membros da Igreja Presbiteriana Independente, que ao longo destas
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décadas tem contribuído para o desenvolvimento de Dourados, através da união e

de exemplos saudáveis de fé de suas famílias.

Em nome do Reverendo Ezequiel Luz, cumprimento todos os presbiterianos

de Dourados e de Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado nos órgãos de

comunicação da Casa.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a palavra o nobre Deputado

Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em sua edição de domingo passado, o jornal O

Dia, do Rio de Janeiro, trouxe denúncia que merece especial atenção de todos nós,

Deputados que atuamos nesta Casa. A referida matéria mostra a falta de creches

para as 400 mil crianças na faixa de 0 a 3 anos de idade na Baixada Fluminense.

Trata-se, na verdade, de mais um alerta às autoridades responsáveis pela

educação quanto à infeliz e famigerada exclusão, que afeta de forma injustificável e

irresponsável a maioria esmagadora da população pobre — e sobretudo a

população negra — neste País, que, até certo ponto, é muito injusto com os seus

próprios filhos.

O alerta que fazemos é direcionado principalmente para o Exmo. Sr. Ministro

da Educação, Prof. Cristovam Buarque, em quem, sem sombra dúvida, depositamos

as nossas esperanças de ver este País cuidando melhor da infra-estrutura

educacional das crianças e dos adolescentes que vão prosseguir a luta para torná-lo

mais gigantesco do ponto de vista socioeconômico. Mas, para que tenhamos um

Brasil mais justo e mais humano, é preciso que comecemos a cuidar de seus filhos

ainda no ventre.

Informa a reportagem do jornal O Dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

que entre as mais de 400 mil crianças da Baixada Fluminense até 3 anos de idade,

apenas 1,6%, o equivalente a 4.600, estão matriculadas em creches. A denúncia,

assinada pelo jornalista Marcos Galvão, na verdade, partiu do respeitado

Observatório Baixada, entidade criada por meio de parceria entre a Universidade
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Federal do Rio de Janeiro e a Federação de Órgãos para a Assistência Social e

Educacional — FASE.

Vejam V.Exas.: na Capital do Estado do Rio de Janeiro, 15%, ou 54.459, das

363.059 crianças com idade até 3 anos estão nas 1.110 creches espalhadas pela

região. Paradoxalmente, em Japeri, um dos Municípios mais miseráveis do Estado,

não existe sequer uma creche; conseqüentemente, nenhuma criança dispõe desse

benefício. Trata-se de flagrante desrespeito ao Plano Nacional de Educação,

aprovado em 2001, que obriga todas as cidades brasileiras a oferecer vagas em

creches para pelo menos 30% da população da faixa etária até 3 anos.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a realidade é bem outra,

pelo menos na Baixada Fluminense, onde apenas a cidade de Paracambi consegue

ter mais de 3% da população dessa faixa etária em creches. Especialistas no

assunto garantem que o problema está relacionado principalmente ao fato de que,

para manter uma creche, é necessário dispor, além do espaço físico, de

mão-de-obra qualificada, como professores, psicólogos e nutricionistas.

Pesquisa do Mutirão contra a Desnutrição Infantil mostra que, na Baixada

Fluminense, cerca de 26% das crianças com até 3 anos de idade são desnutridas.

Daí a necessidade do funcionamento das creches, que também suprem as

necessidades alimentares de crianças desassistidas.

Não podemos esquecer, Sr. Presidente e nobres Srs. Deputados, que a

desnutrição é um dos principais responsáveis pela alta taxa de reprovação escolar

no ensino fundamental. Não obstante isso, a creche também permite à mãe ou

responsável pela criança matriculada ingressar no mercado de trabalho, onde vai

buscar os meios de sustento para a família.
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Já temos informações acerca da mobilização que os movimentos sociais da

Baixada Fluminense pretendem promover a fim de conscientizar população e

autoridades sobre o problema, que afeta cidades como Belford Roxo, Duque de

Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e São

João de Meriti.

Fica, portanto, registrada nos Anais desta Casa a nossa preocupação, assim

como o nosso apelo para o Ministro da Educação, para a Ministra da Ação Social e

para todos que de alguma forma possam colaborar no sentido de dar a essas

crianças excluídas o direito de serem cidadãs e viverem com justiça e dignidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago a esta tribuna, no dia de hoje, um assunto

que vem despertando, na opinião pública nacional e internacional, alto grau de

interesse e de preocupação, com o qual comungo.

Refiro-me, Sr. Presidente, à restrição ao porte de arma de fogo.

As pesquisas mais recentes sobre o assunto, sobejamente divulgadas neste

plenário, dão conta de que a quantidade de mortes causadas por armas de fogo é

compatível com aquelas que ocorrem em uma guerra civil.

Além disso, todos sabem que a população de nosso País é extremamente

jovem, e essa faixa etária é justamente a mais atingida pelas mortes causadas por

esses artefatos. Isso significa, nobres colegas, que grande parte das 35.000 mortes

que o uso delituoso das armas de fogo provoca anualmente subtrai a força de

trabalho mais jovem e promissora do Brasil.

Diante de nossa realidade econômica, não podemos nos dar o luxo de

permitir que isso ocorra, pois o Brasil precisa crescer e não pode prescindir dos

filhos pátrios, que se encontram no vigor de sua juventude para ajudar nesse

processo.

Essas mesmas pesquisas indicam que há estreita relação entre a má

distribuição de renda e o aumento da probabilidade da ocorrência de ilícitos e

crimes. Coerente com esse aspecto levantado pelos acadêmicos, vemos a

necessidade de distribuir melhor a riqueza no Brasil. Este, sim, Sr. Presidente, será

um passo firme rumo à redução da criminalidade.

Preocupados com todos esses aspectos anteriormente levantados, decidimos

vir à tribuna para lembrar aos defensores da liberação do porte de arma que no
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programa de governo do Exmo. Sr. Presidente da República está claramente

demarcada a intenção de aumentar o controle sobre as armas atualmente permitidas

e restringir o seu porte ao mínimo necessário. Esse é um compromisso do partido,

nobres Deputados, e nosso também.

Ademais, argumentar que portar armas é necessário à autoproteção é

extremamente falacioso e decorrente do enorme débito deixado pelos Governos

anteriores, em matéria de segurança pública.

A Carta Magna de nosso País, Sr. Presidente, diz, em seu art. 144, que a

segurança pública é dever do Estado. Se os cidadãos pensam que necessitam

armar-se é porque os Governos passados não conseguiram oferecer tranqüilidade à

população brasileira — condição que vem sendo resgatada com muito esforço pelo

Governo Lula.

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, diante de todas as evidências por nós

apresentadas, resta-nos perguntar: a quem interessa evitar as restrições ao porte de

armas de fogo? A quem interessa seguir disponibilizando essas armas à sociedade?

A quem interessa impedir a diminuição das mortes com armas de fogo?

Deixo as respostas para tais questões a cargo de V.Exas., somente indicando

que os interessados em permitir que a população continue possuindo e portando

armas de fogo certamente não são os trabalhadores honestos, nem as mães de

família, nem os jovens do nosso País.

Muito obrigado.
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A SRA. ZELINDA NOVAES (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, que fazemos parte da Comissão Especial

destinada a apreciar o projeto do Governo que institui o Programa Primeiro

Emprego, trazemos a este Plenário nossa preocupação com a situação dos

servidores públicos municipais da Bahia que, por causa da queda nos repasses do

Fundo de Participação dos Municípios — FPM, estão sendo demitidos ou

ameaçados de demissão. Esse fato, que já era do nosso conhecimento, foi

divulgado esta semana pela imprensa nacional.

O FPM, formado por 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do

Imposto sobre Produtos Industrializados, segundo estudos do Instituto Brasileiro de

Administração Municipal, constitui a maior fonte de receita de 74,8% dos 5.507

Municípios do País. Nos últimos 13 anos, porém, essa fonte de receita caiu de 19%

para 13,8%, enquanto, no mesmo período, por meio da criação de contribuições

sociais, que não precisam ser compartilhadas com Governadores nem com

Prefeitos, o Governo Federal aumentou sua receita.

Infelizmente, já é de 5.000 o contigente de servidores atingidos pela demissão

nos últimos 20 dias. Foram demitidos médicos, enfermeiras, merendeiras e

auxiliares de limpeza, o que agrava a situação da saúde pública. E, se mantida a

redução da participação dos Municípios na arrecadação de impostos do País, nos

próximos meses aproximadamente mais 40 mil funcionários serão demitidos em todo

o Estado da Bahia.

Esse número corresponde a 10% do total de servidores públicos municipais

baianos; pessoas que se submeteram a concursos públicos e tinham a esperança
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de seguir uma carreira estável, que assegurasse condição mínima de sobrevivência

digna para si e para sua família.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 40 mil servidores demitidos

representam cerca de 150 mil pessoas atingidas direta e indiretamente pelas causas

do desemprego, fora o ciclo de queda de arrecadação que se formará devido à falta

de dinheiro para compras e pagamento de contas já assumidas, fato muito comum

em cidades interioranas.

Desde o dia 4 de agosto, por falta de dinheiro em caixa, Prefeitos de 7

Municípios baianos suspenderam temporariamente os serviços de manutenção de

estradas, reposição de lâmpadas, melhorias habitacionais e sanitárias, fornecimento

de medicamentos e doação de cestas básicas, além de terem reduzido a jornada de

trabalho para economizar gastos com energia elétrica e água.

No Brasil, mais de 70% das 5.507 Prefeituras Municipais estão à beira da

falência. E esse quadro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nos leva a

solicitar ao Governo Federal, com a urgência que o caso requer, a adoção de clara e

permanente  política quanto aos repasses do FPM.

E, enquanto isso não ocorre, o PFL apresentou emenda à reforma tributária

estabelecendo que as contribuições sociais, hoje exclusivas da União, passem a ser

repartidas com Estados e Municípios. Prefeitos do PFL estarão em Brasília no

próximo dia 14 para ato público em favor da aprovação dessa emenda.

É justa e necessária uma maior participação dos Estados e Municípios na

discussão da reforma tributária, porque do jeito que a proposta está avançando,

desconsiderando as necessidades das Unidades da Federação e agravando a
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situação dos Municípios brasileiros, parece que haverá mais um golpe em benefício

da União.

Muito obrigada.
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O SR. PAULO BALTAZAR (PSB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal O Globo, em sua edição do dia 10 de

julho último, publicou documento preparado pelo Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada — IPEA que nos traz informação muito preocupante: o número de

homicídios no Rio de Janeiro poderá aumentar em 66% até 2006, caso as condições

socioeconômicas do País e os investimentos em segurança pública permaneçam

como estão hoje.

Segundo o estudo, o número de vítimas saltaria de 9.365, registrado em

2002, para 15.555, no fim de 2006. Concluem os pesquisadores que, se o País

conseguisse diminuir em apenas 2% ao ano a concentração de renda, aumentasse

a renda per capita em 4% ao ano e elevasse os investimentos em segurança pública

em 10%, haveria uma redução de 76% no número de assassinatos.

Está aí, Sr. Presidente, a solução para o problema da violência, já tantas

vezes apontada desta tribuna, inclusive em pronunciamentos que fiz nesta

Legislatura. Basta a decisão política de fazer o necessário, pois todos sabemos que

as causas da violência são estruturais e precisam ser combatidas.

De acordo com os resultados desse estudo, só a diminuição da desigualdade

social em 2% ao ano já garantiria uma redução de 29% no número de assassinatos

no Rio de Janeiro.

Informa ainda o estudo que os investimentos em segurança pública, por si só,

não garantem redução da criminalidade. Pelo contrário. Caso fossem investidos 10%

ao ano a mais do que é aplicado hoje no setor no Rio, sem aumento da distribuição

de renda, o número de crimes cresceria 36% até 2006, em comparação com 2002.
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O grande projeto a ser apoiado por todos nós é o de redução da exclusão

social, um projeto que ofereça oportunidades iguais a todos os brasileiros e crie

postos de trabalho que absorvam os milhares de jovens que chegam ao mercado a

cada ano.

Não há como, Sras. e Srs. Deputados, resolver a questão da criminalidade

sem que sejam superados os grandes problemas socioeconômicos nacionais,

particularmente os relacionados à desigualdade de renda e à concentração

populacional.

O problema é de grande dimensão e certamente não será solucionado em

apenas um governo. Precisamos atacá-lo de frente, como tem feito o atual Governo,

com os Projetos Fome Zero e Primeiro Emprego. A constante preocupação do

Presidente Lula, de sua equipe e de sua base de sustentação nesta Casa quanto ao

crescimento econômico dará suporte a todos esses projetos sociais.

O alarme foi acionado. Não podemos nos acomodar. Já sabemos o que fazer

e onde queremos chegar. Basta que trabalhemos todos na mesma direção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

771

O SR. NELSON BORNIER (PSB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois de abordar a crise no setor

automobilístico, ocupo agora esta tribuna para abordar a crise que ameaça outro

setor da economia brasileira.

O setor de eletroeletrônicos passa por uma crise tão grave quanto a do setor

automobilístico.  Por enquanto, Sr. Presidente, sem proporções mais drásticas, como

demissões em massa.

Não é de hoje, Sr. Presidente, que a indústria brasileira luta para fortalecer

sua economia e retomar o desenvolvimento, tão defasado ao longo dos últimos

anos. Mas todos nós sabemos que isso não pode ser possível, caso o Governo não

busque a reversão deste quadro. Digo isto porque cabe ao Governo reverter o

desempenho negativo do primeiro semestre deste ano, recheado de consumo

retraído e de incertezas sobre as regras claras para investimento.

A esses problemas soma-se ainda a queda na atividade econômica depois de

meses debaixo de uma política de juros altos para se conter a inflação.

Desde o racionamento de energia, o setor de eletroeletrônicos, que emprega

mais de 40 mil pessoas no País, amarga a pior queda no consumo da “Era do Real”.

Com os juros altos, desemprego e queda consistente na renda do

trabalhador, podemos dizer que este primeiro semestre foi catastrófico, com 14% de

queda nas vendas.

Desnecessário se torna destacar, Sr. Presidente a importância de medidas

para a revitalização da economia brasileira. Milhares de empregos precisam ser

criados, num contexto que já não suporta protelação.
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O Governo precisa reverter este quadro, pensar realmente  no futuro que nos

espera. Não podemos entrar para o terceiro milênio com a mesma problemática que

nos cerca nos dias atuais. O momento é muito grave. E não vemos, pelo menos por

enquanto, nada que nos leve a uma perspectiva de melhores dias para a economia

brasileira. Como está é que não pode ficar, Sr. Presidente.

Por oportuno, vale sugerir ao Governo que volte suas atenções  para  este

setor. Afinal é um setor de grande valia para de grande valia para a economia

brasileira, principalmente no tocante a geração de empregos.

Era o que tinha a dizer.
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A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi para mim enriquecedora experiência

participar do IX Encontro Regional do Fórum de Mulheres do MERCOSUL, realizado

na Capital do Uruguai, Montevidéu, no último fim de semana.

Na companhia das Deputadas Maria Helena, do PMDB de Roraima; Marinha

Raupp, do PMDB de Rondônia, e Kátia Abreu, do PFL de Tocantins, e da assessora

internacional da Presidência desta Casa Elcione Barbalho, tive a honra de discorrer

sobre o tema “Financiamento da Cultura no MERCOSUL”.

Nesta oportunidade, quero destacar alguns pontos que considero importante

trazer ao conhecimento deste Plenário.

Entendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o MERCOSUL não

pode estar voltado apenas para a área econômica. A verdadeira integração passa

também pelo efetivo intercâmbio cultural dos países-membros. Precisamos,

portanto, de leis que estabeleçam um percentual significativo para a divulgação, nos

meios de comunicação, de filmes, músicas e festas folclóricas nacionais, de modo a

permitir a abertura de nossas fronteiras culturais.

Isso não quer dizer, obviamente, que devemos relegar a segundo plano a

identidade cultural de cada um dos países envolvidos, mas, sim, que precisamos

criar espaços para que as manifestações de culturas diversas possam ser

conhecidas e compreendias por todos, transformando-se em fator de integração de

povos.

A cultura, além ter relação com a área social, está intimamente interligada à

economia e à política. E essa característica deve ser melhor entendida tanto pelos

governantes quanto pela iniciativa privada.
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No Brasil, por exemplo, a Lei nº 8.313, de 1991, a Lei Rouanet, aumentou o

desconto de 2% para 5% do Imposto de Renda das empresas que investem nessa

área, com o objetivo de agilizar o surgimento de mercado de intermediações de

projetos culturais. Ocorre que os valores mais significativos acabaram ficando

centralizados no eixo São Paulo—Rio de Janeiro, em detrimento dos Estados

menores.

Esperamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que os novos incentivos

sejam distribuídos de maneira mais equilibrada. Nesse sentido, o Ministério da

Fazenda está propondo a criação de um fundo de cultura nos Estados: 0,5% do

ICMS seria destinado a produções culturais.

É válido notar que diversidade na distribuição de recursos por várias regiões

implica também diversidade de manifestações culturais contempladas. Nesse

particular, o Ministério da Cultura vai organizar uma série de seminários para

discutir, da forma a mais ampla possível, política global e diversificada de incentivos.

O Brasil é um país de cultura rica. E a valorização desse potencial pode ser

percebida na música, na literatura, na restauração de centros históricos urbanos,

nas escolas teatrais e no tombamento do patrimônio com fins de preservação, entre

tantas outras iniciativas. Mas a cultura brasileira é também miscigenada e inovadora,

e a origem dessa característica está no peculiar processo de formação da nossa

sociedade, que, desde o seu nascimento, no século XVI, acolheu e absorveu a

generosa contribuição de tão diferentes povos e etnias.

É com base nessas ponderações, e até por analogia, que defendemos a

instituição de uma política de financiamento da cultura no MERCOSUL, uma política

vigorosa o suficiente para impulsionar o seu desenvolvimento, mas, que, em
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paralelo, garanta a implementação de projetos que espelhem a diversidade cultural

de nossos países, dentro de um contexto de integração e interação.

Para isso, as fontes de financiamento precisam ser plurais, ou seja,

originárias de segmentos diferenciados, como Estado, empresas privadas,

produtores culturais, parcerias entre Ministérios de Cultura, universidades e centros

de estudos estrangeiros — e deve ser permitida a participação plena da sociedade

civil, inclusive no que se refere à defesa de seus interesses.

O Protocolo de Integração Cultural do MERCOSUL, em seus arts. XI e XII,

dispõe:

“Art. XI. Os Estados Partes estimularão medidas

que favoreçam a produção, a co-produção e a execução

de projetos que sejam considerados de interesse cultural.

Art. XII.1. Os Estados Partes comprometem-se a

buscar fontes de financiamento para as atividades

culturais conjuntas do Mercosul, procurando a

participação de organismos internacionais, da iniciativa

privada, de fundações com programas culturais;

 XII.2. Na execução dos empreendimentos culturais

comuns, os Estados Partes comprometem-se ainda a

buscar, sempre que necessário, a cooperação e a

assistência técnica de organismos internacionais

competentes”.

Dessa forma, temos apenas de avançar no sentido de concretizar as ações já

propostas. É consenso em diversos setores, e tem base em experiências já testadas
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em outros contextos, que o fator cultural pode movimentar um mercado efervescente

e altamente rentável, por meio da produção industrial ligada ao cinema, à música, à

literatura, ao teatro e a tantos outros segmentos.

Fica claro, assim, que precisamos de ações concretas e de leis que seduzam

a iniciativa privada a encarar o investimento na cultura com algo lucrativo e cada vez

mais promissor.

Para finalizar, Sr. Presidente — e  acredito que posso falar também em nome

das companheiras que estiveram comigo naquele evento —, quero dizer que a

nossa participação no IX Encontro Regional do Fórum de Mulheres do MERCOSUL

comprovou que a integração entre nossos países vai muito além dos interesses

estritamente econômicos: abrange maior intercâmbio e ampla e diversificada

integração de experiências e valores.

É importante, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que as discussões

realizadas durante o encontro de Montevidéu sejam aprofundadas e sirvam de ponto

de partida para iniciativas práticas que contemplem o incremento da cultura no

âmbito dos países que compõem o MERCOSUL, não apenas no sentido de

intercâmbio cultural e comercial entre eles, mas também visando à exportação de

nossos produtos culturais para outros mercados.

Por fim, Sr. Presidente, para dar ciência à Câmara dos Deputados, solicito a

V.Exa. seja este pronunciamento transcrito nos Anais da Casa e reproduzido nos

meios de comunicação de que dispomos e no programa A voz do Brasil.

Muito obrigada.
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O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna, nesta tarde, para fazer um

registro que julgo extremamente relevante. A edição do mês de julho da revista Você

S.A/Exame publicou, em reportagem especial de capa, pelo segundo ano

consecutivo, matéria sobre as melhores cidades do País para fazer carreira e obter

empregos.

Não para surpresa dos pernambucanos, mas para imensa satisfação e

orgulho, a cidade de Caruaru, no agreste do Estado, figurou, no ranking organizado

pela pesquisa, entre as 100 cidades brasileiras mais favoráveis às oportunidades de

trabalho.

O destaque é ainda mais importante quando se sabe tratar-se de trabalho

realizado por instituição de notória credibilidade nos meios acadêmicos e sociais.

Falo da Escola Brasileira de Administração Pública (EBAPE) da Fundação Getúlio

Vargas, que realizou a pesquisa em quase 6.000 mil Municípios brasileiros com mais

de 170.000 habitantes.

É importante mencionar que o trabalho levou em conta parâmetros

relevantes, estabelecendo condições isonômicas, que permitiram a formulação de

análises e o estabelecimento de comparações. As cidades foram analisadas à luz de

quatro dimensões de indicadores: educação, dinamismo, arrecadação e fator

impulsionador de carreira.

Chamo atenção, ainda, para um aspecto peculiar do trabalho. Trata-se da

incorporação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) ao quesito

intitulado: “fator impulsionador de carreira”, indicador da pesquisa que faz a relação

entre a renda média e o total da população ocupada.
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Como se sabe, o IDH foi criado, originalmente, para medir o nível de

desenvolvimento humano a partir de indicadores de educação, longevidade e renda.

É calculado pela ONU desde 1975. Seu grande mérito está em medir os ganhos em

qualidade de vida que as economias estão gerando. Depreende-se claramente dos

relatórios da ONU que a saúde econômica dos países não necessariamente significa

— e até pelo contrário — bem-estar para suas populações. Também fica claro que

ganhos em desenvolvimento humano dependem muito de decisões políticas.

Esta é, a meu ver, a questão que merece nossa atenção e de toda a

sociedade.

Por trás dos números, um complexo conjunto de pré-requisitos se

estabelecem para que se possa atestar a qualidade de vida, as oportunidades, a

segurança e o bem-estar da população. Só a conjugação de diversas ações

impostas pela vontade política do governante, com o apoio e a aprovação de seus

governados, é capaz de conduzir o Município, o Estado e o País ao status de uma

sociedade comprometida com a busca de igualdade de condições e de

oportunidade.

Sr. Presidente, por absoluto dever de justiça, tenho a satisfação de

parabenizar o Prefeito Tony Gel, sua equipe, os Vereadores daquela cidade e todos

que contribuíram direta e indiretamente para os avanços que redundaram neste

reconhecimento. Sou testemunha do seu esforço e de sua abnegação, da sua

administração aguerrida, voltada essencialmente para a melhoria das condições de

vida dos caruaruenses.

O resultado é incontestável. Caruaru e seu povo devem se orgulhar. Aliás,

apenas 5 cidades do interior do Nordeste alcançaram tal posição.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos conhecedores das dificuldades

habituais dos Municípios nordestinos, principalmente os do interior. Essas 5 cidades

só lideram essa maratona porque aprenderam a conviver com seus problemas e

enfrentam suas realidades com criatividade e ousadia. É dessa forma que Tony Gel

tem governado Caruaru: com criatividade, ousadia e real compromisso com seus

concidadãos.

Na verdade, Sr. Presidente, o Prefeito Tony Gel dispensa apresentações.

Esta Casa já o conhece. Os que tiveram o privilégio de atuar ao seu lado, ao longo

de 3 mandatos, testemunharam a defesa idealista das causas de Caruaru.

No momento em que a Nação reclama por emprego e renda, Caruaru

comemora mais uma conquista. A Caruaru que o Brasil conhece e admira, em razão

dos festejos juninos tradicionais, do pujante turismo e da diversidade multicultural, é

também a Caruaru dos negócios e das oportunidades.

A Capital do Forró ou Princesa do Agreste, pela obstinação da sua gente e

pela força de seu trabalho, ocupa, merecidamente, mais este lugar de destaque,

honrando a tradição de liderança de Caruaru e de Pernambuco.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não temos dúvida de que o Governo do

Presidente Luz Inácio Lula da Silva apresenta condições de dar continuidade ao

programa de reforma agrária, iniciado com êxito pela gestão do PSDB, e de

expandi-lo. Mas acreditamos que é preciso estabelecer critérios que preservem os

interesses tanto do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), quanto

dos produtores rurais, que com imensa dificuldade são responsáveis por pelo menos

dois terços do PIB brasileiro.

Consideramos temerário o que o Governo Federal está estabelecendo no

universo de atuação do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária). Assiste-se à adoção de parâmetros não muito claros no que se refere ao

critério de produtividade. Penso ainda ser um erro o processo de aproximação do

INCRA com o MST, que ocorre hoje de forma excludente. O produtor, o proprietário

rural são tratados de forma preconceituosa.

Posso citar como exemplo o que está ocorrendo em Campos, cidade pólo do

norte do Estado do Rio de Janeiro, e nos demais Municípios da região. As invasões

de terras produtivas não são evitadas, não são combatidas pelos instrumentos de

amparo institucional do Governo Federal. Pelo contrário, a impressão que se tem é

que se passa por cima, inclusive, de preceitos constitucionais.

Em Cardoso Moreira, limite com Campos, no norte fluminense, a Fazenda

Vermelha, na localidade de Outeiro, foi invadida por militantes do MST. A terra é

considerada improdutiva, pelo INCRA, mas tem plantio de cana-de-açúcar. Não

estamos assumindo nessa questão a defesa ou a crítica a nenhuma das partes
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envolvidas, mas entendemos que abusos devem ser evitados por quem deve atuar

como árbitro; no caso, o Governo Federal.

Na condição de Parlamentar e cidadão de Campos, do norte fluminense, não

irei me esquivar do assunto e manterei a mesma coerência por mim apresentada na

gestão do Presidente Fernando Henrique, criticando quaisquer atos violentos que

firam direitos consagrados pela Constituição Federal ou que permitam o esgarçar

contínuo do tecido social brasileiro.

Várias são as dificuldades dos produtores rurais em Campos, responsáveis

por importante volume de geração de riquezas para o Estado do Rio e para o Brasil.

O principal problema do Município decorre da alteração que fez o norte fluminense

passar de clima temperado para semi-árido, com regime de chuvas similares ao do

Nordeste brasileiro, com largos períodos de estiagem, que afetam toda a

produtividade no campo, independentemente dos esforços que se apliquem.

É preciso apoio do Governo Federal para assegurar a manutenção de

investimentos que se fazem necessários para irrigar as lavouras de Campos e do

norte do Estado, como um todo. Essa colaboração pode evitar o êxodo rural e

corrige o atual modelo aparentemente proposto ou perseguido pelo MST: a falência

da economia agrícola e a sua substituição pelos assentamentos de trabalhadores

rurais, feitos de forma indiscriminada. A maior parte deles, inclusive, sem qualquer

tipo de apoio técnico por parte do Governo Federal.

Ainda que as metas do MST nasçam de uma proposição justa e tenham uma

finalidade social como pano de fundo para as suas ações, não deve o Governo

Federal permitir que as conquistas no campo se materializem pelo uso da violência e
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da força ou por práticas antidemocráticas, marcas indeléveis da conduta do

supracitado movimento de trabalhadores rurais.

O cidadão brasileiro que votou no Presidente Lula acredita em seus projetos

de transformação social, embora identifique que poucos avanços ocorreram nessa

área. Porém, o novo Governo não deve ser exercido apenas em função daqueles

brasileiros que o apoiaram, mas em nome de toda uma nação. A sociedade

brasileira deseja que o Presidente Lula imponha sua autoridade para assegurar a

manutenção do rito democrático, uma vitória de nossa população, que não pode ser

ameaçada por gestos de guerrilha.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
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O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município de Paracambi, localizado na Região

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, completou, no último dia 8, 43 anos de

emancipação político-administrativa. Quero, então, parabenizar os seus 41 mil

habitantes.

A importância de Paracambi para o Estado do Rio de Janeiro começou a se

consolidar com a inauguração de fábricas de tecidos de algodão da Cia. Têxtil Brasil

Industrial, em 1870. O complexo industrial foi estabelecido inicialmente na fazenda

Ribeirão dos Macacos, junto da estação de mesmo nome da estrada de ferro D.

Pedro II.

O surgimento dessas fábricas de tecidos se deu em meio a uma economia e

cultura predominantemente agrária, constituindo esse um fator preponderante para a

formação de um complexo fabril que também atendesse às necessidades básicas

dos trabalhadores.

Com o desenvolvimento da fábrica, houve necessidade de que fossem

organizadas vilas operárias, bem como redes de serviços coletivos que pudessem

dar suporte aos operários e seus familiares, criando uma forma relativamente

autônoma de organização social.

A indústria têxtil, Sr. Presidente, foi o alicerce econômico da cidade até

aproximadamente o final do século XX. Infelizmente a concorrência com as

empresas asiáticas, no início dos anos 80, causou declínio na economia local.

O povo de Paracambi, porém, encarou o fim da era têxtil com firmeza e, hoje,

tem orgulho de sua cidade por ser uma das referências regionais na educação.
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Paracambi é um dos Municípios na Região Metropolitana com os mais altos índices

de crianças matriculadas na pré-escola.

Contar a história de Paracambi é, na verdade, se aprofundar na história do

próprio Estado. Sua origem data do século XVIII, com a abertura do Caminho Novo,

em 1715, por Garcia Rodrigues Paes. A fixação dos primeiros sesmeiros, a partir

daquela data, deu início à efetiva colonização dessa simpática cidade.

Parabéns ao povo de Paracambi, ao Prefeito André Luiz Ceciliano, aos

Vereadores e às demais lideranças do Município pelos 43 anos de emancipação

político-administrativa!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. LUCIANO LEITOA (PDT-MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna lamentar o falecimento da

querida amiga Deputada Francisca Trindade, uma das figuras com maior vocação

política que conheci em toda a minha vida.

Deputada Federal em seu primeiro mandato, a mais votada da história do

Piauí, a amiga Francisca Trindade era a esperança de renovação política do Estado

e agora deixa um vazio no Parlamento brasileiro, no Piauí e no Brasil.

Mulher valente, vibrante, guerreira e, acima de tudo, lutadora pelas causas

sociais, Trindade fez seus primeiros estudos nos Colégios Vaz da Costa e Firmina

Sobreira; o Ginásio nos Colégios Edgar Tito e Leão XIII; o Segundo Grau nos

Colégios Cidade e Cursão/CIPREVE.

Formou-se em Teologia pela Universidade Federal do Piauí e,

posteriormente, concluiu o Curso de Filosofia.

Começou sua militância política nos grupos de jovens da comunidade do

Bairro Água Mineral. Foi Secretária da Pastoral de Juventude do Meio Popular da

Arquidiocese de Teresina, e a partir daí ingressou na vida política. Foi uma das

articuladoras no Estado da organização da Articulação Nacional do Solo Urbano.

Representou o Estado na Central Nacional de Movimentos Populares. Fundou e

presidiu a Associação de Moradores do Bairro Água Mineral.

A partir de 1985 filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. Em 1992 foi candidata

a Vereadora, saindo-se primeira suplente, com 998 votos, e assumindo,

posteriormente, vaga na Câmara Municipal de Teresina. Em 1996 foi candidata a

Vereadora, elegendo-se com 4.270 votos, sendo a mulher mais votada na eleição e

a 5ª no total geral.
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Sua atuação na Câmara Municipal foi logo reconhecida. Recebeu prêmios e

destaques de órgãos da imprensa e da sociedade. Vários projetos de sua autoria

transformaram-se em lei, como o “Disque Mulher Cidadã”, o da extensão da validade

de 30 para 60 dias do Vale Transporte, entre outros.

Candidata a Deputada Estadual em 1998, elegeu-se com 26.000 votos, sendo

a Parlamentar mais atuante em pesquisa feita junto aos servidores da Secretaria de

Comunicação Social, da Rádio e TV Piauí.

Apresentou diversas propostas em defesa do emprego e renda e das

mulheres; de combate ao abuso sexual e à discriminação racial, entre outros.

Foi a principal força política da Capital Teresina em 2000, candidatando-se a

Vice-Prefeita, e obtendo uma expressiva votação.

Em 2002, mais uma vez, nossa colega Trindade disputa uma eleição para

Deputada Federal, saindo-se recordista em seu Estado, com 165.190 votos.

Atuante Parlamentar nesta Casa, era muito prestigiada e respeitada perante

seus pares por sua posição firme em defesa do social. Era uma lutadora e

sonhadora, por uma vida melhor para o povo do Piauí.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como amigo e Parlamentar

representante do Maranhão nesta Casa — minha cidade natal, Timon, é vizinha a

Teresina — pude acompanhar de perto toda a trajetória da Deputada Trindade, e

sempre que nos encontrávamos dizia a ela: "Você é a Renovação do Piauí  e a

Esperança dessa Gente!".

A partida prematura da nossa colega Trindade deixa para todos nós um

grande vazio. Quero aproveitar a oportunidade para enviar os meus sinceros votos

de pesar a todos os seus familiares, pedindo a Deus que os conforte.
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O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa e toda a Nação deve agradecer aos

agricultores e pecuaristas a contribuição que têm dado ao desenvolvimento da

economia do País.

Neste semestre, Sras. e Srs. Deputados, as exportações brasileiras no setor

dos agronegócios alcançaram 16,2 bilhões de dólares, e as importações do setor

somaram 2,7 bilhões de dólares, o que resultou em um superávit comercial de 13,5

bilhões de dólares.

É preciso ressaltar que esse resultado é fruto dos investimentos feitos, em

sua maioria, no final do ano passado. Essa, portanto, é uma herança bendita

deixada para o atual Governo e é fruto do apoio que o Governo Fernando Henrique

deu ao agronegócio.

Esses dois Governos, não só o atual e não só o anterior, têm uma divida

moral para com os ruralistas. Está na hora de o País reconhecer que são esses

cidadãos que vêm suportando, com todo o sacrifício, as sazonalidades, não só do

tempo, mas dos nossos governantes, e têm demonstrado a todos nós e ao mundo,

que o Brasil é um país viável. Foram os ruralistas brasileiros que fizeram da nossa

uma agricultura de Primeiro Mundo, de altíssima tecnologia. E qual a diferença que

tem a nossa agricultura em relação às mais avançadas do mundo? A nossa não

recebe qualquer subsídio do Governo.

No meu Estado, Mato Grosso do Sul, o Município de Chapadão do Sul é

referência de agricultura com tecnologia de ponta. Com apenas 11.658 habitantes,

esse Município teve de melhorar a qualidade do seu aeroporto, para receber o
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chamado turismo tecnológico, pois agropecuaristas do País e de todo o mundo

visitam as propriedades locais para conhecer de perto a nossa agricultura.

Salvo o apoio tecnológico de órgãos governamentais como a EMBRAPA e a

EMATER, por exemplo, os nossos agricultores e pecuaristas têm caminhado

sozinhos e têm demonstrado, a cada ano, que esta terra é rica e promissora.

Bom seria se os demais setores da nossa economia, como o sistema

financeiro, dividissem com o resto do País o seu sucesso.

Parabéns aos nossos agricultores e pecuaristas!

Espero que o resultado aqui apresentado leve o Governo a tomar atitudes

contumazes que permitam a paz no campo, apoiando quem verdadeiramente tem

dado parte de sua vida para que os brasileiros obtenham condições de ter uma

mesa farta.

Peço por fim, Sr. Presidente, seja o meu pronunciamento registrado nos Anais

desta Casa e divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, iniciativa que deve merecer total e irrestrito

apoio do conjunto da sociedade brasileira, está em curso no Brasil mais uma edição

do projeto Criança Esperança, uma campanha de solidariedade com duração de 60

dias, realizada através da parceria entre a Rede Globo de Televisão e o Fundo das

Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Em 18 anos de existência, o Criança Esperança já levantou mais de 122

milhões de reais. Os recursos arrecadados por intermédio de doações foram

investidos em 4.750 programas sociais em todo o País visando garantir os direitos

de crianças e adolescentes. É, indiscutivelmente, um projeto de amplo significado

social, cuja implementação mobiliza em torno de nobres objetivos todo o povo

brasileiro.

O sucesso do Criança Esperança inspirou projetos similares em outras partes

do planeta. A iniciativa é hoje modelo internacional de ação solidária adotado pela

Organização das Nações Unidas (ONU). Em 5 países, o projeto tornou-se

permanente, reproduzindo o êxito das sucessivas experiências procedidas no Brasil

em quase 2 décadas.

Na edição de 2002, o projeto Criança Esperança alcançou a marca dos 13

milhões de reais, registrando acréscimo de 60% sobre a receita obtida em 2001. A

previsão é a de que, em 2003, um novo recorde seja alcançado, elevando a

arrecadação para 18 milhões de reais. Sem dúvida, uma soma expressiva, cujos

números dão a exata dimensão da campanha de solidariedade à infância e à

adolescência  no País.
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O maior volume de dinheiro apurado na campanha vem do show beneficente

realizado anualmente pela Rede Globo de Televisão, no qual dezenas de artistas e

personalidades convocam a população a fazer doações por intermédio de um

número especial de telefone (0500), criado exclusivamente pela Agência Nacional

de Telecomunicações (ANATEL) para a recepção das ligações dos doadores. Em

2002, o Criança Esperança recebeu cerca de 3 milhões de ligações telefônicas. O

grande show deste ano aconteceu no último sábado, dia 9 de agosto, no Ginásio do

Ibirapuera, em São Paulo.

O UNICEF, nos últimos anos, concentrou os investimentos em 80 projetos

sociais de maior impacto, sendo o principal deles a Pastoral da Criança, organismo

de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que

desenvolve programa de atuação solidária nos Municípios com os priores

indicadores de pobreza no Brasil.

Dignas de destaque, a propósito, são as conquistas da Pastoral da Criança,

que contribuiu decisivamente para reduzir os índices de desnutrição infantil de 16%

para 6,7% em mais de mil cidades brasileiras.

O projeto Criança Esperança desdobra-se em várias frentes de ação. Dentre

elas, destaca-se o trabalho desenvolvido no enfrentamento de questões como

redução da mortalidade infantil, combate à desnutrição, erradicação do trabalho e da

prostituição infantil, integração de deficientes e crianças de rua, além do apoio à

educação básica.

Todos os programas de jornalismo, novelas e programas de auditório da

Rede Globo de Televisão estão envolvidos no Criança Esperança. Também tem sido

fundamental a participação dos Governos Estaduais e Municipais, bem como de
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outros canais de televisão, a exemplo da CNT, Rede TV e Rede Viva, e de

empresas como Correios, Banco do Brasil, Brasil Telecom, Azaléia e Unilever.

Todas as operadoras de telefonia do País estão mobilizadas na campanha.

Ao concluir este pronunciamento, quero deixar consignado nos Anais da

Câmara dos Deputados o meu apoio pessoal à campanha e apresentar os meus

cumprimentos à Rede Globo e ao UNICEF, pela edição 2003 do projeto Criança

Esperança, assim como a todas empresas e instituições que compartilham deste

esforço em prol da infância e da adolescência no Brasil.

Com este admirável Criança Esperança, o Brasil dá substantivo exemplo de

solidariedade ao mundo.

Era o que tinha a dizer.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

792

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou solidário às preocupações do Sr.

Ministro da Educação, Cristovam Buarque, manifestadas em solenidade recente.

Alegou o Sr. Ministro,  em defesa do orçamento para a educação em todo País, que

agora sofre ameaças diante das propostas de reforma tributária, prejudiciais aos já

sofríveis investimentos que são feitos para essa área tão fundamental ao

desenvolvimento pleno e soberano da  Nação.

O nosso País sempre sofreu as mazelas da escassez de orçamento para a

educação pública. Estamos, aos poucos, tentando amenizar as dificuldades

financeiras, e, agora, por ocasião das reformas tão necessárias ao Brasil, não posso

deixar de registrar nesta Casa nossa preocupação.

A possibilidade que se apresenta de que Estados e Municípios desvinculem

20% de seu orçamento das cotas constitucionais é no sentido de incentivar a

redução de recursos em áreas como educação e saúde.

Nossa luta pela melhoria da educação já vai de muito tempo, e nós, colegas

de Parlamento, sabemos muito bem das dificuldades enfrentadas pela educação

brasileira. Pelos estudos do MEC, se os governos estaduais deixarem de investir,

nossa educação irá sofrer cortes de até R$17 bilhões, o que configura um retrocesso

do tamanho de nosso País. Só para exemplificar, o MEC lançou o programa

Diversidade na Escola, que custará R$20 milhões, o qual se propõe a iniciar uma

mudança na educação. Caso venhamos a aprovar a reforma tributária sem que

atentemos para esses problemas, estaremos fazendo um desserviço aos já poucos

e escassos recursos da educação por todo o País.
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Observo aqui, com muita propriedade, que não é de hoje que nós,

Parlamentares envolvidos diretamente com as causas da educação, e eu, como

membro permanente da Comissão de Educação, nos sentimos no dever de

sensibilizar nossos pares para esta bandeira que é de todos. E faço meu apelo

público a esta Casa, particularmente ao nosso relator, meu companheiro de

bancada, Deputado Virgílio Guimarães, para que possamos, em conjunto,

sensibilizar esta Casa e chegarmos a um entendimento, do qual a educação pública

possa ter resguardados seus direitos constitucionais quanto aos recursos do

Orçamento. E que, ao invés de incentivarmos a falência dos serviços públicos com a

retirada de seus recursos, como está sendo percebido no âmbito da reforma

tributária, possamos fortalecê-los, expandi-los e aprofundá-los em suas melhorias.

Muito obrigado.
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O SR. OSVALDO COELHO (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, onde por diversas vezes tive

a oportunidade de apontar a agricultura irrigada como a solução para resolver o

problema da geração de emprego e renda no Vale do São Francisco, para falar de

uma outra atividade econômica adequada ao ambiente do semi-árido do Nordeste,

que nada tem a ver com a irrigação, mas é objeto do Projeto Caatinga, a ser

financiado pelo Governo do Japão. Pelo seu caráter, também educativo, enquadra-

se no Programa Permanente de Combate à Seca — PROSECA, sancionado pelo

Presidente da Republica em 6 de janeiro último. Trata-se do sistema CBL (iniciais de

“caatinga”, “buffel” e “leguminosa”), desenvolvido pelo Centro de Pesquisa —

EMBRAPA Semi-árido. Em sua concepção básica, consiste na criação de bovinos,

caprinos e ovinos, utilizando-se a vegetação nativa da caatinga (C), apenas no

período chuvoso e pós-chuva, ou seja, 3 a 5 meses, quando esta oferece o máximo

em termos de oferta qualitativa e quantitativa de forragem, associada a uma área de

capim buffel (B) com uma leguminosa (L). A leucena foi a leguminosa inicialmente

utilizada; porém nas áreas mais áridas vem sendo substituída com muito sucesso

pela nossa maniçoba. Os pastos cultivados, a silagem e a fenação garantirão o

suprimento alimentar dos animais no resto do ano. O plantio da palma forrageira é,

também, um componente importante do sistema, atuando como reserva alimentar

nos anos mais secos.

A distribuição das pastagens em uma propriedade padrão de 100 hectares,

com criação de bovinos ou ovinos e buscando um equilíbrio entre a preservação da

vegetação nativa e o aspecto econômico do projeto, pode ser: 50 hectares de

caatinga, 45 hectares de capim buffel e 5 hectares de leucena ou maniçoba.  A
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criação de caprinos exige uma área maior de caatinga e, conseqüentemente, menor

de pastagem cultivada.

As vantagens do sistema CBL sobre o modelo tradicional (criação extensiva,

sendo a caatinga a base da alimentação dos animais) podem ser constatadas nos

estudos conduzidos pelo Centro de Pesquisa — EMBRAPA Semi-Árido, no seu

Campo Experimental localizado em Petrolina, durante mais de 20 anos, e podem ser

assim  resumidas: enquanto a capacidade de suporte da caatinga sozinha vai de

12/15 hectares por cabeça de bovino azebuado adulto, no CBL a relação é de 1,75

hectare/cabeça. O ganho de peso vivo passa de 50/70 kg/cabeça/ano para 180/220

kg/cabeça/ano. No mesmo estudo, foi observado que a taxa de parição variou de

40% a 50% no modelo tradicional, contra 70% a 80% no CBL, e a taxa de

mortalidade dos bezerros diminuiu de 15% a 29% para 2% a 3%.

Os pesquisadores da área de produção animal da EMBRAPA, entusiasmados

com a aceitação do Sistema pelos criadores da região, são unânimes em afirmar

que o Sistema CBL é o marco inicial de uma nova era para a pecuária da região

semi-árida do Nordeste. Pode ser considerado o divisor entre a pecuária extrativista

antiga, irracional, e a racional, auto-sustentável e moderna. O projeto de

conservação do meio ambiente e de desenvolvimento agropecuário sustentável na

área de caatinga do Vale do São Francisco (Projeto Caatinga) nasceu da

preocupação da CODEVASF com a devastação da caatinga na sua área de atuação

e da necessidade de fixar o homem à terra, pondo à sua disposição uma atividade

economicamente rentável e, ao mesmo tempo, conservadora do meio ambiente.

Elaborado o Estudo de Viabilidade do projeto, a Empresa pleiteou financiamento

junto ao governo do Japão, em 1996, que, após longas análises e várias missões,
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decidiu pela sua concessão para implantação do Sistema, em cerca de 200.000

hectares, sendo que a primeira etapa do projeto contemplaria apenas 100.000

hectares ou 1.000 propriedades de 100 hectares, em média.

O objetivo geral do projeto é promover a conservação do meio ambiente e o

desenvolvimento sustentável da área de caatinga do Vale do São Francisco

mediante a exploração pecuária pelo Sistema CBL. Especificamente, pretende-se: a)

garantir o manejo sustentado da vegetação nativa da caatinga remanescente,

explorando-a racionalmente, impedindo seu uso desordenado e sua conseqüente

devastação; b) criar empregos na zona rural, desincentivando as constantes

migrações para os centros urbanos, além de proporcionar ocupação permanente ao

homem do campo, numa atividade economicamente rentável; c) colocar à

disposição do criador da caatinga uma linha de crédito com juros e prazos de

amortização dos investimentos compatíveis com a realidade da atividade na aridez

da região; d) aumentar a oferta de carne e leite na região Nordeste, onde o déficit de

carne é maior que 220.000 toneladas por ano; e) produzir efeito demonstrativo para

outras áreas do semi-árido em vista de que o potencial de solos aptos à implantação

do sistema CBL ultrapassa os 30 milhões de hectares, de acordo com estudos da

EMBRAPA.

A área onde será desenvolvido o projeto corresponde à porção da Bacia do

Rio São Francisco com cobertura vegetal de caatinga e climas árido e semi-árido.

Compreende cerca de 110 Municípios dos Estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas

e Sergipe, onde vive uma população estimada em cerca de 3 milhões de habitantes.

Particularmente, no que se refere ao Estado de Pernambuco, em princípio,

serão contemplados os 54 Municípios, a saber: Afogados da Ingazeira, Afrânio,
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Alagoinha, Belém do São Francisco, Betânia, Bodocó, Brejinho, Cabrobó, Caetés,

Calumbi, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Cedro, Custódia, Dormentes, Exu,

Flores, Floresta, Granito, Ibimirim, Iguaraci, Inajá, Ingazeira, Itacuruba, Itapetim,

Jatobá, Lagoa Grande, Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Pedra,

Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Quixaba, São João do Belmonte, São José do

Egito, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa

Terezinha, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaratu, Terra Nova,

Tuparetama, Venturosa e Verdejante.

Os beneficiários do projeto são os proprietários de áreas localizadas na região

de caatinga da Bacia do São Francisco. A área a ser financiada varia de um mínimo

de 50 ha a um máximo de 200 hectares, com ponto de água permanente ou com

condições físicas para a sua obtenção. Estima-se que serão beneficiadas, na

primeira etapa do projeto, 1.000 propriedades em um prazo de 5 anos. Em razão da

valorização da moeda americana perante o real, essa área certamente será

ampliada.

O custo estimado da primeira etapa do projeto é de 82,8 milhões de dólares

americanos, sendo que o JBIC — Japan Bank International Cooperation participa

com o apoio financeiro de 49,7 milhões de dólares, enquanto a contrapartida dos

criadores é de 33,1 milhões de dólares.

Os recursos provenientes do empréstimo do JBIC destinam-se ao

financiamento da implantação do sistema CBL, que compreende: formação das

pastagens, construção de cercas externas e internas, perfuração e instalação de

poços tubulares, construção de poços amazonas, construção de apriscos, cinchos,

saleiros e outros itens considerados indispensáveis pela assistência técnica para
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viabilizar a implantação do referido sistema. A aquisição dos caprinos, bovinos e

ovinos será feita pelos criadores com financiamento do Banco do Nordeste.

A taxa de juros a ser paga pelos criadores ainda não foi definida pelo Banco

do Nordeste, agência executora do projeto e mutuária do acordo de empréstimo.

Espera-se algo entre 3,8% a 4,5%, uma vez que os recursos oriundos do JBIC estão

sujeitos a uma taxa anual de juros de apenas 1,8%, e o risco cambial do contrato de

empréstimo foi assumido pelo Tesouro Nacional.

A amortização do empréstimo ao produtor terá um prazo de 13 a 20 anos,

incluindo 5 anos de carência. O Estudo de Viabilidade mostrou que não houve

retorno econômico quando se adotaram prazos menores do que os especificados.

Ainda sobre o aspecto econômico do projeto, a taxa interna de retorno média

foi de 12,39% com os modelos de engorda e cria e recria de bovinos, o que pode ser

considerado satisfatório em função da natureza do projeto e, principalmente, quando

se considera a preservação do meio ambiente e a geração de emprego.

Não se levando em conta os empregos transitórios, aqueles que são criados

durante a realização dos investimentos e que cessam com a sua conclusão, estima-

se que a operacionalização e manutenção do projeto, considerando o modelo de

engorda em uma área de 100 hectares, gere, em média, 3 empregos diretos, uma

renda bruta anual de 21 mil reais e líquida de 8 mil reais, que serão adicionais a

outras rendas de atividades da propriedade, como a criação de abelhas, extrativismo

do umbu, criação de galinhas etc.

O valor do empréstimo para o criador, no modelo acima referido, será em

torno de 66 mil reais para os 100 hectares, sendo 16 mil para aquisição de 57

cabeças de boi magro ou garrote e 50 mil para implantação do sistema CBL.
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Mesmo não sendo o órgão tomador do financiamento, a CODEVASF esteve

presente em todas as etapas de sua tramitação durante os últimos 6 anos, desde

que apresentou carta-consulta à SEAIN. Seus dirigentes não mediram esforços para

que se atendesse a todas as exigências técnicas e administrativas demandadas pelo

JBIC, BNB e SEAIN, tendo desempenhado papel importante, juntamente, com o ex-

Senador José de Sousa Coelho, na aprovação pelo Congresso Nacional do Acordo

de Troca de Notas, por meio de Decreto Legislativo. Reconhecimento, também, se

faz à atuação do ex-Ministro Pedro Malan para que o risco cambial do Acordo de

Empréstimo fosse assumido pelo Tesouro Nacional, quando em audiência a mim

concedida pude explicar-lhe o alcance social do projeto e a alta relevância do

mesmo para a região semi-árida do Estado de Pernambuco.

O próprio Governador Jarbas Vasconcelos também está empenhado para que

a celebração do Contrato de Empréstimo, que se encontra em fase final de

negociação, seja concretizada o mais breve possível. A minuta de contrato foi

encaminhada à apreciação da direção do Banco do Nordeste pela missão japonesa,

em maio último.

Como todas as pendências foram sanadas, espera-se que os primeiros

financiamentos aos criadores da região sejam efetivados ainda este ano. A

propósito, a divulgação que foi feita do projeto pela CODEVASF, junto às agências

de assistência técnica e extensão rural dos Estados envolvidos, repercutiu

favoravelmente e criou uma expectativa no sertanejo, que espera impacientemente a

implementação do projeto.

Eis aí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados interessados no

desenvolvimento da região semi-árida do Nordeste, uma atividade econômica de
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baixo custo, mas de grande alcance social, que não vai depender das águas do São

Francisco e que vai gerar empregos permanentes em uma região em que,

normalmente, o homem trabalha de 4 a 5 meses no ano, quando chove, e cuja

principal fonte de renda é a aposentadoria e pensão da previdência social.

Finalmente, pelo bem do Brasil e do Nordeste, que tanto depende de recursos

externos para financiar o seu desenvolvimento, não poderia deixar de registrar o

longo prazo levado (quase 7 anos) para a celebração do Contrato do referido

financiamento, que ainda não chegou ao seu final. Cabe à SEAIN, ao Itamaraty,

enfim, à Administração Pública Federal rever os seus procedimentos para abreviar a

tramitação de processos desse tipo, que tantos benefícios trazem à população

pobre, melhorando a distribuição de renda no País.

 Era o que tinha a dizer.
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O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comemoramos no dia 20 de abril passado o

Dia do Diplomata. Diante da nova ordem internacional, esse múnus público passou a

ter importância nunca antes dimensionada.

No Brasil o Instituto Rio Branco é um centro de excelência. O processo de

escolha de nossos diplomatas prima pela qualificação e preparo e exige de todos os

candidatos excelente desempenho acadêmico e invulgar capacidade analítica e de

articulação de idéias.

A história da diplomacia brasileira sempre foi marcada pelo sucesso na

relação com outros países. Em 1852, Paulino José de Souza, o Visconde do

Uruguay, criava o embrião para a carreira diplomática de hoje: o concurso público

para Adido de Legação. Houve, com a criação do Instituto Rio Branco, diversas

inovações, como a revolucionária decisão de abrir o concurso para as mulheres já

nos anos 50 do século passado.

Várias personalidades da história brasileira foram projetadas em face de suas

atuações no campo da diplomacia. O Visconde de Cabo Frio, que por décadas

exerceu o cargo de Diretor-Geral e contribuiu consideravelmente para a

modernização da diplomacia brasileira. O Barão do Rio Branco, que chefiou o

Itamaraty de 1902 a 1912, durante os Governos de Rodrigues Alves, Nilo Peçanha,

Afonso Pena e Hermes da Fonseca, buscou criar um corpo diplomático que

primasse por preparo intelectual e atributos técnicos, além de expandir a

representação diplomática brasileira por todos os continentes.

Os interesses que movem hoje as relações entre os países exigem da

diplomacia muito mais que um preparo intelectual. Vivemos um período onde as
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relações comerciais preponderam sobre todas as outras. Em nome desses

interesses até a soberania de uma Nação é desrespeitada. Hoje meia dúzia de

grupos econômicos são mais poderosos que parcela considerável de países.

A grande batalha da diplomacia brasileira hoje é a busca de negociações que

permitam romper as iníquas barreiras comerciais impostas aos nossos produtos. As

últimas batalhas travadas, com vitórias consideráveis a nosso favor, demonstram

que a nossa diplomacia está preparada para o jogo sujo dos países desenvolvidos,

que, com mecanismos protecionistas, subsídios bilionários aos seus produtos e

barreiras alfandegárias, impedem o crescimento de nossa economia, causando-nos

a miséria e o desemprego.

A nova sociedade mundial — pós-industrial — exige novos instrumentos e

novas metodologias de atuação que visem aperfeiçoar a diplomacia clássica,

incrementando novas formas de agir. Precisamos, sobretudo, de negociadores, de

“mascates”. É esse, inquestionavelmente, o novo desafio para a diplomacia

brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, em homenagem aos diplomatas

brasileiros.
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O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 28 de julho último, sobre a ponte do

Rio Mutuatã, localizada na BR–101, no Km 225, o Município de Silva Jardim, Estado

do Rio de Janeiro, quase foi palco de uma catástrofe sem precedentes. Por volta das

21h30min, em meio a um congestionamento intenso em ambas as direções sobre

aquela ponte, um caminhão carregado de botijões de gás de cozinha colidiu com

outro caminhão-tanque carregado com 12.000 litros de álcool combustível. Iniciava-

se naquele momento, Sr. Presidente, um pesadelo para aquelas centenas de

testemunhas oculares de um acidente que certamente não sairá tão cedo de suas

mentes. Logo após a colisão, enormes chamas podiam ser vistas de longe, o que já

amedrontava sobremaneira os espectadores involuntários daquele dramático

episódio. De repente, sucessivas explosões foram vistas e ouvidas e a noite sombria

se tornava pleno dia. Uma cena que parecia filme de ficção científica ou de aventura

com sensacionais efeitos especiais.

Não obstante a gravidade da cena, com chamas para todos os lados, o pior

ainda estava para acontecer: o caminhão que carregava álcool combustível

certamente iria explodir; era uma questão de poucos minutos. Mas, numa fração de

segundos e certos da catástrofe iminente, o sargento bombeiro Oliveira, lotado no

Município de Casimiro de Abreu, e o motorista da empresa Ouro Verde

Transportadora, Ediberto Rodrigues da Silva, tiveram participação imprescindível

para que a noite do dia 28 de julho de 2003 não ficasse repleta de vítimas fatais. O

bombeiro militar Oliveira valentemente lançou mão de um carro-pipa e,

inesperadamente, de um caminhão carregado de gás nitrogênio, conduzido pelo Sr.

Ediberto, da Transportadora Ouro Verde.
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Pelo exposto, Sr. Presidente e nobre colegas, presto minhas homenagens a

esses 2 profissionais, cujos atos de heroísmo e cidadania servem de exemplo para

todos nós, pois denotam não apenas bravura, profissionalismo e ousadia, mas,

sobretudo, amor à profissão e a vida humana.

Muito obrigado a todos!
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O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB-PE. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero me manifestar desta

tribuna contra os critérios utilizados para a distribuição dos recursos dos Ministérios

dos Transportes, da Saúde e da Educação, pois os mesmos são de uma iniqüidade

absoluta contra o Estado de Pernambuco.

Senão vejamos.

O Ministério dos Transportes enviou à Câmara dos Deputados o Projeto de

Lei nº 24, de 2003, que estabelece um crédito suplementar, em seu benefício, no

valor de R$1.074.268.941,00.

Pois bem, deste total, o Estado de Pernambuco foi contemplado com pouco

mais de R$ 10 milhões. Valor este insignificante, tendo em vista que o cancelamento

dos créditos em favor dos projetos no Estado foi ainda maior. Chegaram ao total de

R$22.519.000,00. Ou seja, Pernambuco foi prejudicado em mais de 12 milhões de

reais. Parece brincadeira, mas infelizmente é sério.

Dentre os recursos cancelados registramos os seguintes projetos:

- BR-322, no trecho Caruaru—São Caitano: mais de 17 milhões de reais

relativos a uma emenda feita pela bancada de Pernambuco;

- BR-408, Carpina: cerca de 4 milhões de reais, também de emenda da

bancada do Estado;

- BR-407, na ponte Petrolina—Juazeiro: cerca de 700 mil reais.

Vejam bem, Sr. Presidente, nobres pares, esses cortes que prejudicam o

Estado de Pernambuco foram apenas os realizados pelo Ministério dos Transportes.

Nos programas que constam no Ministério da Saúde, a situação tende a se

agravar. O PLN nº 25/2003 propõe cancelamentos nas áreas de saneamento e de
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unidades de saúde (SUS), que beneficiam diretamente cerca de 28 Municípios em

nosso Estado.

Os cortes não pararam por aí. Cancelaram-se mais de 9 unidades móveis e

ainda, Sr. Presidente, para nossa surpresa, foram canceladas emendas de bancada

que, pela sua própria natureza, representam os interesses de todo o Estado. A

primeira tinha o valor de R$4.048.400,00, e era destinada à implantação,

aparelhamento de unidade de saúde no Estado de Pernambuco (SUS); a segunda

tinha o valor de R$3.780.000,00, e beneficiaria o Hospital de Urgência e Trauma de

Petrolina. A população pernambucana foi prejudicada ainda com o cancelamento da

contemplação de um projeto do Estado referente a medicamentos e insumos

estratégicos no valor de R$108.000,00.

Dentre essas medidas, aquela que causou maior surpresa e indignação foi o

cancelamento de recursos que beneficiariam instituições filantrópicas do Estado de

Pernambuco. Muitas delas têm reconhecimento nacional, como é o caso do Hospital

do Câncer de Recife, do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), do Hospital

Oswaldo Cruz, da APAE/Recife, da ACDD, dentre outras.

Diante desses fatos já tão estarrecedores para o Estado de Pernambuco, e

ainda recuperando-me do susto que tomei com tantos cortes, deparei-me esta

semana com o PLN nº 29/2003, do Ministério da Educação. A proposição estabelece

o cancelamento do repasse de R$17.600.000,00 para o Programa Toda Criança na

Escola — participação em programas municipais de garantia de renda mínima —,

Bolsa-Escola, que pretende beneficiar milhares de jovens pernambucanos.

Sr. Presidente, ao propor o cancelamento dessas verbas, os Ministérios dos

Transportes, da Saúde e da Educação estão agredindo não só a bancada de
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Deputados Federais e Senadores do nosso Estado, mas prejudicando toda a

população do meu Estado, que, com razão, tem pleiteado melhorias nas áreas de

infra-estrutura, saúde e educação.

Não resta dúvida de que é imprescindível que se mantenham os

investimentos governamentais em meu Estado. Eu não posso, portanto, deixar de

protestar veementemente, contra este descalabro de cortes propostos pelos

Ministérios do Governo Lula.

Obrigado.
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O SR. DR. PINOTTI (PMDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados debruça-se, hoje,

sobre questões importantes para toda a sociedade. A Previdência Social — e o

sistema de Seguridade Social, consagrado no texto constitucional de 1988 como

uma das maiores conquistas da Nação — é uma instituição imprescindível a toda

sociedade democrática. É um assunto que diz respeito às atuais e futuras gerações

e, por isso mesmo, requer cuidado na análise de seu desenvolvimento histórico e de

suas inevitáveis imperfeições e seus anacronismos.

O Governo do Presidente Lula, legitimado pelas urnas, tem, inequivocamente,

todo direito de definir suas prioridades e encaminhá-las ao Congresso Nacional,

como o fez quando enviou os textos das reformas previdenciária e tributária.

Entendo e, penso, o próprio Governo entende que existem prioridades mais

emergenciais, como a da fome, que foi, ainda nos primeiros dias da nova

administração, enfrentada com o lançamento do Programa Fome Zero.

É inegável que o quadro econômico e social do País herdado pelo novo

Governo era simplesmente caótico. O Brasil encontrava-se, já no início desse ano,

sob a ameaça de uma inflação crescente; o câmbio estava fora de controle, as

linhas de crédito internacionais estavam paralisadas e o chamado Risco Brasil

encontrava-se nas alturas.

É bem verdade que todos esses fatores faziam e fazem parte dos

instrumentos de medição da política neoliberal, mas foi ainda com instrumentos

dessa mesma política econômica que o novo Governo teve que enfrentar a herança

recebida, para, infelizmente por intermédio de remédios amargos, como os juros

altos e o corte nos investimentos e gastos públicos, poder domar os preços,
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estabilizar o dólar, retomar créditos externos e restabelecer a confiança do mundo e

dos brasileiros em nosso País.

Mas, se tudo isso é verdade, não consigo entender a razão do açodamento

na discussão e votação da reforma da Previdência para que o Governo reúna

melhores condições políticas para domar a crise e pavimente o terreno no sentido da

retomada do crescimento econômico e da geração de empregos — metas,

certamente, estratégicas do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um assunto dessa magnitude e importância, que mexe com a vida de cada

um dos brasileiros, dos vivos e dos que estão por nascer, não pode ser tratado

sumariamente, sem o debate aprofundado, sem a reflexão contínua sobre os efeitos

de cada medida, de cada alteração na Constituição ou na legislação vigente.

A previdência pública e social foi uma das maiores conquistas do Brasil

moderna, cuja consolidação teve seu ponto culminante na votação do texto

constitucional de 1988, com a introdução do conceito de seguridade social. O

sistema previdenciário e de seguridade brasileiro é uma referência para outros

países, em que pese as imperfeições que se acumularam ao longo do tempo, razão

pela qual a reforma se faz necessária.

Mas não podemos — e o Governo Lula, mais do que nunca, não pode —,

nesse primeiro e grande debate que se faz na sociedade e no Parlamento, perder a

oportunidade de promover mudanças estruturais na Previdência, sem as quais

estaremos correndo o risco de, dentro de alguns anos, voltar a essa discussão,

diante dos novos e inevitáveis problemas que surgirão no futuro.

Infelizmente, a pressa e a sofreguidão impediram que a Comissão Especial

da Reforma da Previdência promovesse um debate com profundidade dessas
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questões estruturais, para que a reforma não seja mera perfumaria, enfocada

apenas na questão do déficit fiscal e preocupada apenas em resolver problemas de

caixa da Previdência.

Creio, ainda, que seja possível promover essas mudanças estruturais e

aperfeiçoar o texto encaminhado pelo Executivo ao Legislativo. Alinho aqui algumas

questões que considero fundamentais, contidas em documento que tive a

oportunidade de encaminhar ao Relator, Deputado José Pimentel, ainda durante as

reuniões da Comissão Especial.

1 - Fundo Público Complementar. Embora o projeto do Governo não aborde

essa questão, entendo que não devemos perder a oportunidade de prever, no texto

constitucional, a possibilidade de criação de fundos públicos complementares. A

importância dessa matéria amplia-se em função da fixação dos novos tetos, cujos

valores levarão, inevitavelmente, milhões de trabalhadores a buscar uma

previdência complementar, que, no nosso juízo, embora facultativamente, deve ser

pública e cujos recursos devem ser geridos pelos bancos públicos federais e

estaduais, onde houver. Apresentamos à PEC nº 40/03 a emenda de nº 355, que

prevê a criação desses fundos, cujo teor poderá ser aperfeiçoado para assegurar

esse objetivo, conforme critério do Relator.

2 - Déficit Social. O crescimento do mercado informal de trabalho na última

década retirou do sistema milhões de brasileiros. Outros milhões sequer

conseguiram entrar no sistema. Eles não contribuem e não têm qualquer perspectiva

de receber o menor dos benefícios. É preciso corrigir essa grave distorção,

incorporando esses trabalhadores sem vínculo empregatício e de baixa renda, do

campo e da cidade, no sistema. Conseqüentemente, aumentariam as contribuições,
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e o chamado déficit social da Previdência seria efetivamente resolvido, ainda que

uma parte do futuro benefício tenha que ser sustentada pela assistência social — o

que é justificável para assegurar o mínimo de dignidade na aposentadoria desses

trabalhadores. Apresentamos à PEC nº 40/03 a emenda de nº 357, que garante

essa cobertura.

Nesse aspecto, saudamos a disposição do Governo de incorporar ao parecer

a ser votado por esta Casa um dispositivo constitucional que assegure a criação de

um sistema especial para que milhões de brasileiros possam ter, no presente, a

oportunidade de dar sua contribuição mínima, para usufruir também de um mínimo

de dignidade no futuro. Só não entendo por que porta-vozes do próprio Governo

querem atribuir essa mudança a uma tentativa de acordo com setores oposicionistas

ou para atender movimentos sociais fortemente vinculados ao PT.

Eu mesmo, como inúmeros outros Parlamentares, apresentei emenda

prevendo a criação desse sistema especial, com o objetivo de resolver o déficit

social — precisamente o mais significativo e importante dos déficits anunciados.

3 - Paridade. O substitutivo, no parágrafo único do art. 7º, parece não garantir

a paridade para os atuais servidores ativos, ao contrário do que se tem afirmado.

A lacônica redação desse dispositivo, ao não reproduzir o inteiro teor do art.

8º do substitutivo (paridade dos atuais inativos), permite que se promova aumentos

salariais dos servidores ativos sem estendê-los à inatividade. A ausência, no

parágrafo único do art. 7º do substitutivo, da segunda parte do art. 8º do substitutivo

permite que as transformações ou reclassificações de cargos ou funções, bem como

outros benefícios ou vantagens, não “sejam também estendidos” aos futuros

aposentados e pensionistas. Para garantir a paridade, a parte final do dispositivo
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deve remeter para o art. 8º do substitutivo. A redação do parágrafo único do art. 7º,

para garantir a paridade, deveria, no nosso entendimento, ser a seguinte:

“Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias

concedidas conforme este artigo observarão o disposto no

art. 8º”.

4. Integralidade. Também nesse ponto, ao contrário do que afirma o atual

Governo, a integralidade não foi concedida, como pode parecer. Embora o

substitutivo, no seu art. 7º, refira-se a “proventos integrais”, o texto não deixa claro

que será considerada a totalidade da remuneração do servidor para o cálculo

desses proventos. O texto “calculados com base na remuneração do cargo efetivo”

não específica que será utilizada a totalidade da remuneração, podendo ser aplicado

qualquer percentual sobre a remuneração, o que efetivamente não garante a

integralidade. O texto, além disso, fala em “proventos integrais calculados com base

na remuneração do cargo efetivo” e não na “remuneração do servidor no cargo

efetivo”, como consta da atual redação do § 3º do art. 40 da Constituição Federal.

Desconsidera, assim, a totalidade da remuneração do servidor ocupante desse

cargo, que compreende direitos pessoais adquiridos ao longo da carreira. Para

confirmar a integralidade dos proventos dos atuais servidores, a redação da parte

final do caput do art. 7º do substitutivo deveria, no nosso entendimento, ser a

seguinte:

“... poderá aposentar-se com proventos integrais

calculados com base na totalidade da remuneração do

servidor no cargo efetivo, em que se dará a
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aposentadoria, desde que preencha, cumulativamente, as

seguintes condições:...”

5 - Aposentaria compulsória aos 75 anos. Os brasileiros estão vivendo mais e

podem trabalhar mais, especialmente nas áreas que exigem, acima de tudo,

experiência, como é o caso da Magistratura e do Magistério.

 Nesse sentido, propomos ao ilustre Relator uma regra de transição

permitindo a ampliação da aposentaria compulsória para 75 anos de idade. Para

isso, existem 2 propostas: uma emenda de minha autoria à PEC nº 40/03 e à PEC nº

179/99, de autoria do Deputado Mendes Ribeiro, que foi apensada à proposta do

Executivo.

Texto proposto para a Norma Transitória:

“A Alteração do limite de idade no serviço público

não se aplica àqueles cuja indicação para os cargos são

atribuição do Poder Executivo Estadual ou Federal que,

no curso dos atuais mandatos dos chefes do Poder

Executivo, vierem a completar os 70 anos de idade,

estendo-se esta regra ao período de mandato

subseqüente, uma vez verificada a reeleição.

Justificativa.

Ao serem eleitos os atuais chefes dos Poderes

Executivos — Federal, Estaduais e Municipais —, o foram

para mandatos nos quais o limite de idade no serviço

público de 70 anos sinalizava a ocorrência de vagas, a

serem por eles preenchidas. A segurança jurídica
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direciona à preservação dessa potencialidade. O mesmo

raciocínio há de prevalecer na hipótese de reeleição”.

6 - Subteto. A redação dada ao inciso XI do art. 37 da Constituição Federal

pelo art. 1º dos substitutivos, a exemplo da redação original da PEC nº 40/03, ofende

o principio da simetria, ao fixar o teto federal com base no Poder Judiciário,

enquanto os subtetos Estaduais e Distrital com base no Poder Executivo, Poder

Legislativo e Poder Judiciário, para seus respectivos membros e servidores.

Outrossim, torna a Justiça estadual uma Justiça de segunda classe, ao estabelecer

o subteto de 75% da remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal para os

desembargadores estaduais, o que significa remuneração inferior a do juiz federal

substituto, acarretando, a médio prazo, a inviabilidade de excelência da Magistratura

estadual. Para corrigir esse equivoco, o subteto deveria ser fixado em 90,25% da

remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da reforma

previdenciária, além de economizar recursos, é o de não desmontar a máquina

pública e também de fazer justiça.

7 - Doenças Graves. Não é justo que os inativos, portadores de doenças

graves, que dependem de tratamento continuado, sejam taxados em seus

proventos. Seus ganhos, nos dias de hoje, já são totalmente insuficientes para os

gastos cada vez mais insuportáveis do tratamento de suas enfermidades. É preciso,

no caso da reforma da Previdência, adotar o mesmo princípio, por exemplo, da

legislação do Imposto de Renda, que isenta os portadores de doenças especificadas

na legislação correspondente. Antes de mais nada, essa é uma questão de justiça,

na medida em que o serviço público de saúde, aviltado nas últimas décadas, não

tem sido capaz de atender àqueles que já vivem com minguados proventos de suas
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aposentadorias e pensões. Nesse caso, esses proventos devem estar amparados

de toda e qualquer isenção, pois a vida desses brasileiros depende unicamente

deles, e nada mais.

Solicito às Lideranças, principalmente da base governista, que sejam mais

pacientes no processo de discussão e votação dessa matéria, pois já nos ensinou a

milenar sabedoria oriental que a pressa não é boa conselheira, principalmente

quando se está diante de tamanha responsabilidade.

Essas eram as considerações que gostaria de trazer ao plenário.

Muito Obrigado.
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O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebemos hoje a notícia de que a juíza

federal Selene Maria de Almeida suspendeu decisão anterior que impedia o plantio e

a comercialização da soja transgênica, atendendo à solicitação da multinacional

Monsanto. A decisão da juíza deixa a população brasileira cobaia dos experimentos

da Monsanto, dona da patente mundial da soja Roundup Ready. Como ninguém

sabe exatamente os malefícios que a soja transgênica causa à saúde humana e ao

meio ambiente, eles talvez só se manifestem, como acreditam alguns cientistas,

depois de 5 ou 10 anos de consumo no Brasil. A juíza assumirá a responsabilidade

por tomar uma atitude que deixa todos nós com medo do futuro?

O medo, porém, e infelizmente, já é atual. Quando, no início deste ano, o

Governo Federal editou medida provisória liberando a comercialização da soja

Roundup Ready produzida ilegalmente no sul do País, sinalizava para um tempo de

medo. Contrariando o bom senso e a prudência recomendada às autoridades, a MP

autorizava a comercialização da soja RR no País sem apresentar um só laudo

garantindo que o produto não causaria mal à saúde da população. Assim, o Governo

cedia ao poder da Monsanto e à ilegalidade.

Desconfiados de que a MP não funcionaria no que se refere à fiscalização da

segregação desta soja e sua rotulagem, apresentamos requerimento de informação

neste sentido. Agora, matéria publicada no jornal Brasil de fato desta semana revela

que tanto o Ministério da Agricultura quanto a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) não estão cumprindo o seu papel. Isto é, embora exista um

decreto exigindo rotulagem de todos os produtos que contenham até 1% de
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transgênico, a população brasileira está consumindo alimentos transgênicos sem

saber.

A bem da verdade, as ilegalidades com relação à questão dos transgênicos

são de origem. O processo que resultou na liberação da soja RR pela Comissão

Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), em 1998, foi eivado de

irregularidades. Não havia quorum suficiente, o texto apresentado tinha sido

avalizado pela Monsanto, não havia laudos sobre saúde e meio ambiente,

constatou-se relação promíscua entre os membros da CTNBio e a Monsanto. Por

conta desses absurdos, demos entrada numa Indicação ao Ministro da Ciência e

Tecnologia para que reveja o processo e solicitamos ao Ministério Público Federal

que abrisse inquérito administrativo diante dos fatos.

Senhoras e senhores, tudo isso nos deixa indignados. Até parece que

estamos no Governo anterior, quando a questão dos transgênicos andava a toque

de caixa, obedecendo aos interesses de meia dúzia de transnacionais que querem

obrigar o povo brasileiro a consumir transgênicos para se impor no mercado. Como

o Governo anterior, o atual se omite de sua função pública, não fiscaliza, não pune

os criminosos. Vai mais além: anuncia que ainda esta semana encaminha ao

Congresso Nacional projeto de lei regulamentando o plantio e a comercialização dos

Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), que, estamos cientes, está de

acordo com os interesses dessas mesmas multinacionais.

Por que esta pressa em encaminhar tal projeto? O Governo já consegue

garantir que os OGMs não causam mal à saúde? Ou, o que parece mais evidente,

submeteu-se à Monsanto, que tem pressa em monopolizar a produção de soja

transgênica no mundo? Na prática, o Governo prepara uma lei que não serve ao seu
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povo, mas a estas empresas, as mesmas que o deixaram refém de uma colheita

clandestina, estimulada por elas.

Desta tribuna, portanto, ao tempo em que manifestamos nossa indignação

com os rumos tomados pelo caso, solicitamos ao Governo Popular eleito pelo povo

brasileiro para fazer as mudanças que espera há 500 anos que não ceda a essa

gente. O Executivo detém o poder de evitar uma catástrofe anunciada: a

disseminação de plantas e alimentos inexistentes na natureza. Alerto ao Governo: a

poluição biotecnológica é irreversível. Se o Presidente Lula errar agora, não terá

como corrigir isto no futuro. A introdução de plantas, fungos, bactérias, animais

transgênicos na biodiversidade nacional — a nossa grande riqueza — pode provocar

um desastre nunca visto no planeta. Não permita que isto aconteça. O mínimo que

se espera de um governante — ainda mais com a história de Lula —, diante desta

ameaça, é prudência. Contamos com isso. Nós, os movimentos do campo, ONGs e

todos aqueles que acreditam num País mais justo e por isso o escolheram como

Presidente da República.

Obrigado.
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O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a polícia do Amazonas, Estado que tenho a

honra de representar nesta Casa, efetuou a prisão de Jorge Nascimento e Rosirley

Lobo, acusados de liderar uma quadrilha especializada na fraude de vestibulares e

concursos públicos.

Cerca de 15 pessoas foram detidas, entre elas estudantes brasileiros que

cursam Medicina na Bolívia e vieram a Manaus prestar vestibular, para depois tentar

transferir a faculdade para o Brasil. Cada candidato pagou entre 15 mil e 25 mil reais

para participar da cola eletrônica. Todas foram presas por estelionato e formação de

quadrilha e podem pegar até 8 anos de prisão. 

Em um quarto de hotel, eles montaram uma base de transmissão usando um

rádio de baixa freqüência com capacidade para emitir dados em um raio de até 40

quilômetros. No esquema de cola eletrônica, a quadrilha usava um sistema de

transmissão de dados através de pager, enviando aos candidatos informações do

vestibular através de aparelhos adaptados pela quadrilha.

Em relógios comuns, eles instalaram um chip eletrônico e adaptaram

receptores. Ao invés do candidato ver a hora, recebia o resultado das provas através

de código.

Uma das candidatas presas em Manaus tinha no dedo um transmissor. Ela é

acusada de passar as respostas certas para a central de transmissão.

Há pelo menos 10 anos a quadrilha era procurada. A polícia do Estado do

Espírito Santo investigava a mulher de Jorge, Ioana Rusei, que passou em um

vestibular.
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Sr. Presidente, trata-se de fato da maior gravidade, pois além desta, outras

quadrilhas foram flagradas fraudando concursos e vestibulares em outros Estados

brasileiros.

As estratégias de fraude são as mais variadas possíveis. Vão da falsificação

de identidades, colas no banheiro, roubo de provas, transmissão de gabarito via

celular e contratação de especialistas para substituir candidatos.

No ano passado, no Distrito Federal, foram detidas em flagrante, 25 pessoas,

quando tentavam fraudar a prova do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Dois

superdotados, que fariam a prova em poucos minutos, anotariam o gabarito e

sairiam. Eles passariam — por telefone e por e-mail — o resultado do exame aos

dois mentores do crime, que estavam em um shopping center. De lá, o gabarito seria

enviado via Internet para os celulares e pagers dos candidatos. Pelo serviço, os

contratantes pagariam entre 4 mil e 20 mil reais.

Existem outros muitos episódios, como o concurso para professores da rede

pública de ensino, que foi cancelado, tendo a Justiça anulado as provas; o concurso

para auxiliar de enfermagem, promovido pela Secretaria de Saúde do DF, que

também foi anulado por suspeita de fraude; e, por último, a tentativa de fraude

registrada no vestibular da Universidade de Brasília (UnB), em 1998, quando um

professor de cursinho tentou fazer a prova no lugar do irmão mais novo, sendo preso

em flagrante por agentes da Polícia Federal e indiciado por falsidade ideológica.

Sr. Presidente, informo que além do pedido de ajuizamento de ação civil

pública que protocolei junto ao Ministério Público Estadual do Amazonas, com vistas

ao cancelamento do vestibular, apresento à Casa projeto lei tipificando o crime de

fraude em concursos e vestibulares.
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Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. Desejo manifestar minha

posição quanto a um tema que tem sido alvo de discussão nesta Casa.

Quero falar sobre a polêmica que se instituiu após a apresentação do Projeto

de Lei nº 510, de 2003. Este projeto pretende revogar a lei que determina a

fluoretação das águas tratadas para consumo público em todo o País.

Como abrange estratégia de saúde pública amplamente empregada no

mundo e, em nosso País, preconizada há cerca de 30 anos, muitas vozes se

levantam com argumentos para defender ambos os lados.

Quero, no entanto, ressaltar a atualidade desta iniciativa. A realidade atual é

inteiramente diversa da de 30 anos atrás.

No Chile, por exemplo, a fluoretação da água potável foi suspensa pelo

aumento da mortalidade infantil atribuída a efeitos tóxicos agudos do flúor. Além dos

indícios de aumento das mortes de crianças menores de 1 ano, surgiram suspeitas

de malformações, de aumento de fraturas ósseas.

Do mesmo modo que existem publicações demonstrando a eficácia da

fluoretação da água potável para evitar cáries, existem tantas outras mostrando seus

efeitos deletérios.

Porém, um dos efeitos admitidos, a fluorose dental, que seria tolerável em até

10% das crianças, de forma suave, é cerca de 8 vezes maior. Trabalho do ano 2000,

divulgado no York Review, estima que quase metade das crianças apresentavam

fluorose em todas as formas, sendo 12,5% com manifestações médias ou severas.

O pior é que o fluoreto é um veneno cumulativo. Os rins excretam somente

metade do que se ingere. O restante se acumula no organismo, e pode levar a
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infertilidade, hipotireoidismo — um dos agravos mais prevalentes nos Estados

Unidos, não por acaso —, artrites e danos aos sistemas nervoso e imunológico.

Existem relatos confiáveis de que o flúor provoca câncer ósseo em seres

humanos, e não apenas em ratos. Outra ponderação relevante é o paradoxo de se

administrar uma substância ativa para toda a população, indiscriminadamente. Por

exemplo, temos de considerar a quantidade de água que cada indivíduo ingere, suas

suscetibilidades próprias. Portadores de diabetes ou de insuficiência renal, ou

idosos, são pessoas de maior risco para intoxicações pelo flúor.

Um dos ilustres oponentes à fluoretação da água é o Dr. Arvid Carlsson, da

Suécia, que participou do movimento que recomendou ao governo sueco o

banimento da prática. Da mesma forma como ele, outros 14 vencedores do Prêmio

Nobel também discordam desta estratégia. Em nosso País, o Dr. Olympio Faissol,

um dos mais renomados profissionais da área odontológica, é inteiramente contrário

à fluoretação. No entanto, tem sido boicotado em seu propósito de estabelecer uma

discussão séria a respeito do assunto.

Por outro lado, o próprio Ministério da Saúde admitiu a dificuldade de

controlar os níveis do flúor disponível na água tratada. Várias avaliações mostram

que esta quantidade varia enormemente, o que é gravíssimo para a saúde das

pessoas.

Outro risco muito grande é o da concentração quando se produzem alimentos

industrializados, como achocolatados, bolachas, refrigerantes, sorvetes, iogurtes,

sucos e cereais. O acréscimo destes produtos à dieta, em associação ao flúor

presente na água e em cremes dentais, redunda nas exorbitantes taxas de fluorose

dental da atualidade.
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E, ao contrário do que se tenta minimizar, os efeitos estéticos não são

pequenos. Para saná-los, resta somente restaurar os dentes afetados.

Com a incorporação de dentistas em ações básicas de saúde, como propõem

as autoridades sanitárias do Brasil, ficará muito fácil proporcionar a fluoração

individual, na medida em que cada pessoa necessitar para a saúde bucal. No

entanto, dispersar este elemento em dosagens desconhecidas, para toda a

população, é um contra-senso.

Muitos países, como Dinamarca, Bélgica, Noruega, Suécia, Holanda,

Luxemburgo, França, Alemanha, Finlândia, Irlanda do Norte, Áustria e República

Tcheca não adotam a fluoretação. Relatam, inclusive, a resistência da população em

ocasiões em que ela foi instituída. As pessoas até se queixaram de “alimentação

forçada” e de “receber medicação indicada somente para grupos limitados”.

Vemos, assim, que a polêmica é atual e merece receber contribuições de

todos, principalmente da comunidade científica.

Com base nos dados que expusemos, posicionamo-nos evidentemente de

forma contrária ao prosseguimento do uso indiscriminado e sem controle do flúor

para toda a população. Apoiamos o Projeto de Lei nº 510, de 2003,

incondicionalmente.

Acreditamos ser essencial proteger a população dos malefícios desta medida

pretensamente “de saúde pública”. Temos certeza de que cada ser humano merece

receber suplementos de acordo com sua necessidade real, e não ingerir um

elemento potencialmente tóxico durante toda a vida, em quantidade ignorada,

quando já se dispõe de outras ações muito mais eficientes para combater o

problema da cárie dental.
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O debate é extremamente salutar. Não podemos considerar a fluoretação da

água um tabu inquestionável. Esta Casa precisa dar voz a todas as opiniões, para

proporcionar o melhor ao povo brasileiro. E é o que fazemos, Sr. Presidente,

incitando a discussão profícua e democrática.

É essencial que nós, Parlamentares, tomemos posição quanto a este assunto

da forma mais esclarecida possível, sem interposição de nenhum interesse escuso

ou dissimulação da verdade.

A defesa de nossa população não comporta concessões sob o cômodo

pretexto de prática adotada há décadas. A prudência aconselha evitar qualquer

malefício, especialmente quando os indícios começam a se acumular.

Deste modo, convido os membros desta Casa ao debate e ao pleno

esclarecimento de todos, para tomarmos a decisão justa.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a União Nacional dos Estudantes (UNE)

completou, no último dia 11, 66 anos. Sua história se confunde com a história de

nosso País, desde a luta pela criação da PETROBRAS, na campanha O petróleo é

nosso, passando pela luta contra a ditadura, até a luta pela redemocratização do

País, nas Diretas Já.

Os estudantes brasileiros tiveram participação ativa na Assembléia Nacional

Constituinte, quando o movimento juvenil conseguiu aprovar o voto aos 16 anos, e

personalizaram os caras-pintadas no impeachment de Collor.

A partir de 1989, estiveram presentes em todas as campanhas eleitorais do

atual Presidente Lula. Na oposição firme a Fernando Henrique e ao projeto

neoliberal, a UNE apoiou a eleição do primeiro operário à Presidência da república,

na defesa do ensino público e de qualidade, da soberania e da justiça social,

participando, inclusive, do comando da última campanha.

Neste Governo, pela primeira vez na história do Brasil, os estudantes têm

assento no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E promovem esta

semana, junto com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), a

quarta grande mobilização estudantil de 2003, sob o tema Reformar a Educação,

Mudar o Brasil!.

Por esta brilhante trajetória quero parabenizar esta entidade, que, tenho

certeza, vai contribuir participando da construção das mudanças necessárias para

nosso País.
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V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista de presença registra o

comparecimento de 263 Senhores Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência informa que, no

intervalo entre as votações, concederá a palavra aos Parlamentares inscritos para

apresentarem seus discursos: Paulo Baltazar, Dimas Ramalho, João Leão, Lincoln

Portela, Adão Pretto etc.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

829

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se à apreciação da matéria

que está sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.

Item 1.

Votação, em turno único, da Medida Provisória

nº 121, de 2003, que dispõe sobre a criação de

subsidiárias integrais do Banco do Brasil S.A., para

atuação no segmento de microfinanças e consórcios;

tendo parecer do Relator designado em Plenário, pela

Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos

constitucionais de relevância e urgência, pela adequação

financeira e orçamentária, pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela

aprovação desta, na forma do Projeto de Lei de

Conversão apresentado, e pela rejeição das emendas

nºs 1, 2 e 3 apresentadas na Comissão Mista (Relator:

Deputado Neuton Lima).
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a mesa requerimento no

seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a Vossa Excelência,

nos termos do art. 117, VI, do Regimento Interno,

combinado com o art. 7º, § 7º, da Resolução nº 1, de

2002 — CN, a retirada da pauta da Medida Provisória

nº 121, de 2003, constante do item 1 da presente Ordem

do Dia”.

Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PL.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o requerimento.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

832

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedida a verificação, nobre

Líder.
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O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PFL está em obstrução.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência pede aos Srs.

Parlamentares presentes nas diferentes dependências da Casa que venham

imediatamente ao plenário, pois daremos início a votação nominal pelo sistema

eletrônico.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -  A Presidência solicita aos Srs.

Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema

eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que faça soar as campainhas.

Convoco a bancada do Partido dos Trabalhadores a vir a plenário para

assegurar a continuidade da votação de matéria tão importante para o partido, para

o Governo e para o microcrédito do País.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PFL, nobre Deputado Moroni Torgan?

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PFL está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PT, nobre Deputado

Henrique Fontana?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PL, nobre Deputado

Lincoln Portela?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal encaminha o voto “não” e convoca os

seus Parlamentares para virem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PSB, nobre

Deputado Jefferson Campos?

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro encaminha o voto “não” e convoca os

seus Deputados para virem a plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PSB vota “não”.

O PPS vota “não”.

Como vota o PTB?

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PMDB, nobre

Deputado Osmar Serraglio?

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PMDB vota “não”.

Como vota o PPS, nobre Deputado Colbert Martins?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, efetivamente, o PPS encaminha “não”,

como V.Exa. tão bem nos antecipou.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Desculpe, nobre Deputado Colbert

Martins. Mas é que eu vi aqui...

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, foi um transmissão de

pensamento.  Sei que V.Exa. não concorda com o adiamento desta matéria, porque

é bom para o Brasil.

Sr. Presidente, o PPS vota “não”, e convida seus Parlamentares para virem

ao plenário votar o microcrédito para aqueles que mais precisam no País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PP, nobre Deputado

João Pizzolatti?

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PRONA, nobre Deputado Amauri Robledo Gasques?
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O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PRONA está em obstrução.

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota a representação do PMN? (Pausa.)

Como vota a representação do PSC? (Pausa.)

Como vota a Liderança do Governo? (Pausa.)

O Governo encaminhou “não”. O Deputado Professor Luizinho encaminhou a

esta Mesa o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PSDB?

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PSDB está em obstrução com relação a esta matéria em

decorrência de votar, no mérito, a favor do microcrédito, que é importante para o

Brasil.

Sr. Presidente, lembro que, quando Diretor da EMBRATUR, tive a

oportunidade de criar também um microcrédito para o turismo no Brasil.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PP orienta a bancada para votar “não”.

O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PL vota “não”.
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O SR. PAULO  BALTAZAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, gostaria que constasse nos Anais da Casa matéria da Jornalista

Dora Kramer, intitulada O barulho dos insolentes, publicada hoje no Jornal do Brasil

e extremamente oportuna não só para esta Casa como também para o País. Leio

trecho da matéria:

“A brutalidade de espírito não obedece limites nem

respeita condições. Assola igualmente homens e

mulheres, cultos e incultos, jovens e velhos, ricos e

pobres, liberais e conservadores, ataca de surpresa e

causa espanto”.

Ao longo da sua reflexão, a jornalista cita os últimos fatos ocorridos no País.

Segundo ela, pertencem à mesma categoria de ousados insolentes o líder sem-terra

que promete reforma agrária “no tapa”, o rapaz que jogou uma galinha na Prefeita

Marta Suplicy, o magistrado que recorre a desaforos para defender seus interesses.

Ao longo do artigo, Dora Kramer reflete claramente sobre a democracia,

indicando fatos que devem ser, para todos nós, motivo de grandes preocupações.

Ela diz que tudo isso é a absoluta ausência de racionalidade cívica, algo

inadmissível num país onde as regras da democracia voltaram a vigorar há 20 anos.

Houve tempo mais que suficiente para o treino do contraditório, de forma às forças

em conflito — de qualquer natureza —  se relacionarem com um mínimo de

civilidade.
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Penso ser este importante momento de reflexão. Por isso, gostaria que

constasse dos Anais da Casa, na íntegra, esse artigo da jornalista Dora Kramer,

publicado no Jornal do Brasil.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINAS 843 A 843-B)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência determina a

suspensão dos trabalhos de todas as Comissões em funcionamento na Casa.

Qualquer decisão tomada a partir do início da Ordem do Dia não terá valor

algum.

Convoco todos os Srs. Deputados a virem a plenário, pois nos encontramos

em pleno período de votação nominal pelo sistema eletrônico.
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O SR. DIMAS RAMALHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para informar a Casa sobre

a realização da XIV FACIRA (Feira Agro Comercial e Industrial da Região de

Araraquara), que mostra o potencial da região central do Estado de São Paulo.

Já estiveram presentes no evento o Secretário da Agricultura de São Paulo,

Duarte Nogueira, e o Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. No próximo

sábado, às 16h, receberemos o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

S.Exa. vai visitar a feira e conversar com as lideranças políticas. Para nós, da região

de Araraquara e do Estado de São Paulo, é muito importante a presença do

Presidente da República no evento, que ganha dimensão estadual e nacional.

Era o que eu tinha a dizer.
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O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comunico à Casa que mais de mil Prefeitos

chegarão amanhã a Brasília para acompanhar a proposta de reforma tributária que

tramita nesta Casa. Amanhã serão realizadas várias reuniões com os Prefeitos, às

quais pedimos aos Deputados que compareçam. As coisas não podem continuar

como estão, o bolo tem de ser mais bem dividido.

Sr. Presidente, também aproveito esta oportunidade para elogiar o Ministro

Anderson Adauto pelo belo trabalho à frente do Ministério dos Transportes. Há

pouco tempo a estrada de Brasília a Salvador estava em frangalhos. Hoje não se

encontra um único buraco de Brasília a Barreiras e já se iniciaram as obras de

recuperação do trecho de Barreiras a Salvador. Cinco empresas estão revitalizando

as referidas estradas.

Sr. Presidente, o Ministério dos Transportes está de parabéns pelo belo

trabalho que vem desenvolvendo na Bahia e no Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo dados divulgados pelo

IBGE, no início deste mês, a indústria brasileira está em recessão. A segunda queda

consecutiva da produção ocorreu no período de abril a junho de 2003, atingindo

2,6% de redução.

Os resultados divulgados registraram a estagnação de 0,1% do setor no

primeiro semestre e a queda de 2,1% na produção.

Tais números, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, surpreenderam o mercado e

puxaram para baixo as previsões de bom desempenho de toda a economia neste

ano. A piora industrial pode ser explicada pela queda na demanda doméstica,

causada pela baixa capacidade de consumo interno.

Os setores que mais pressionaram a queda da produção na indústria no

semestre foram os seguintes: farmacêutico (-16,2%); calçados e vestuário (-14,8%);

têxtil (-8,5%); material elétrico de comunicações (-6,9%); bens de consumo duráveis,

como carros e eletrodomésticos (-4,5%); e semiduráveis e não-duráveis, como

roupas e alimentos (-3,4%). A produção de todos esses setores está em retração.

Chegamos, Sr. Presidente, portanto, ao pior momento em junho, com fortes

sinais de queda de investimentos. Graças ao excelente desempenho da

agropecuária não tivemos queda no PIB total do País.

Lamentavelmente, o quadro parece não ter sofrido modificações no segundo

trimestre, e as restrições permanecem. Porém, todas essas dúvidas serão dirimidas
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no final deste mês, quando serão divulgados os resultados relativos ao desempenho

geral da economia.

É preciso, diante dessas evidências que saltam aos olhos, baixar a taxa de

juros, o que reanimará, por certo, a demanda doméstica, dando alento à produção

industrial.

Aqui fica nossa torcida e esperança nas autoridades monetárias.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, desejo protestar contra o processo de repressão que o Governo de

Portugal está desenvolvendo contra centenas brasileiras profissionais do sexo que

vivem em Portugal neste momento.

Sr. Presidente, o centro desse processo é Bragança, local em que o próprio

dirigente político máximo pediu a legalização da prostituição.

Defendemos a tese de que, embora a prostituição seja proibida em Portugal,

é necessário reconhecer que as profissionais do sexo não são criminosas. Se assim

são consideradas pela legislação portuguesa, é necessário também admitir que o

crime que cometem não tem vítima, uma vez que são procuradas espontaneamente

pelos homens portugueses que pagam pela prestação de serviços.

Nesse sentido, solicito ao Itamaraty que dispense aos brasileiros profissionais

do sexo que residem no exterior o tratamento de cidadãos brasileiros. Eles têm

passaporte e, portanto, devem receber do órgão todo amparo e assistência

necessários.

O Presidente Lula esteve recentemente em Portugal e firmou acordo que

prevê proteção aos brasileiros considerados ilegais, mas não tratou especificamente

do problema das profissionais do sexo, o que apresento nesta sessão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, desejo orientar a bancada, para que conste no painel que o PDT

encaminha o voto “não”, contrário ao requerimento de retirada de pauta da Medida

Provisória nº 121.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PDT vota “não”.

O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PV também encaminha pelo voto “não”.
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O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra. Em

seguida, darei posse ao nobre Deputado Simplício Mário de Oliveira.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no contexto das abruptas

reformas que assolam o País no momento, cabe a mim, na qualidade de profissional

da saúde e de Parlamentar atuante neste segmento, trazer à discussão matéria que

até o momento foi omitida nos principais debates técnicos e políticos sobre a

reforma tributária nesta Casa.

A grande carga de impostos suportada por todos os setores da economia,

desde a produção até o consumo, tem representado o grande óbice para a

concretização de necessidade extrema do País: a renovação do parque de

equipamentos hospitalares.

Srs. Parlamentares, o sistema de saúde está próximo do colapso. A

responsabilidade do Estado sobre a questão é inarredável. A carga tributária incide

sobre todos os equipamentos — sofisticados e simples, nacionais e importados.

O jornal Gazeta Mercantil, edição de 29 de julho último, trouxe artigo assinado

pelo Dr. Aldemir Humberto Soares, médico e Presidente do Colégio Brasileiro de

Radiologia, no qual o ilustre médico aponta, com muita propriedade, como resultado

desse quadro, a absoluta defasagem tecnológica — “para não dizer o

sucateamento” — de cerca de 50% dos aparelhos existentes no País.

A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,

Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO), em recente palestra, mostra
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o ônus de hospitais e indústrias do setor pelos tributos incidentes em toda a cadeia

de fornecimento.

É infindável a lista de tributos incidentes que agravam a crise do setor. Em

todos os Estados, hospitais e clínicas pagam ICMS, COFINS, PIS, IPI, etc.

Contudo, o grande vilão é, sem dúvida, o Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços — ICMS, que, em alguns dos Estados brasileiros mais

importantes, incide com a alíquota de 18% sobre a compra de aparelhos

médico-hospitalares, nacionais ou importados.

Acrescente-se ainda o fluxo financeiro, porque a indústria, ao fornecer o

equipamento, paga os impostos após 10 dias em média e somente recebe dos

órgãos públicos entre 60 e 240 dias. O alto custo financeiro é acrescido ao valor dos

bens ou causa a falência do fornecedor .

Merece ainda especial discussão o critério de seletividade do imposto em

razão da essencialidade do bem. Não se há que pensar em patrimônio mais

essencial à preservação da vida humana do que os equipamentos hospitalares,

mas, contudo, não são dignos da isenção.

Em muitos Estados, a exemplo de São Paulo, outros equipamentos cuja

essencialidade é questionável, recebem incentivos muito mais atrativos do que os

hospitalares. Máquinas para selecionar frutas são isentas do ICMS, peças de aviões

são tributadas em 4% e máquinas para confeccionar cigarros recolhem apenas 11%.

Por outro lado, os equipamentos hospitalares suportam a pesada e injustificável

alíquota de 18% de ICMS.

Ressalte-se, Sr. Presidente, que a legislação sobre o ICMS difere de Estado

para Estado. No meu Estado, Goiás, por exemplo, a isenção do tributo é garantida
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na compra dos aparelhos hospitalares. Todavia, preocupa-nos a situação de São

Paulo, que reúne 40% dos negócios do setor e é o Estado mais rico da Federação.

Lá a isenção somente se obtém, em casos isolados, quando conquistada por

medida judicial.

O resultado desta ordem de coisas é evidente. Os hospitais e profissionais

liberais do setor são forçados a encarecer a prestação de seus serviços, para fugir

da inadimplência junto aos fabricantes dos equipamentos e conseqüente falência,

afastando-se cada vez mais do acesso da população de média e baixa renda, que

se vê obrigada a buscar com maior freqüência os serviços públicos de saúde,

elevando expressivamente a demanda no setor, que, como é notório, já se encontra

altamente deficitário.

Sr. Presidente, neste momento crítico de nossa história, quando está sendo

discutida toda a estrutura fiscal e tributária do País, tais discrepâncias não podem

passar desapercebidas.

A expectativa de todo o setor da saúde, tanto público como privado, é que

sejam efetivamente revistos os critérios para tributação dos equipamentos

médico-hospitalares, sobretudo em razão da enorme relevância social desses

produtos.

Era o que tínhamos a dizer.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

854

O SR. JAMIL MURAD - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Deputado

Jamil Murad, para orientação de bancada.

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, a bancada do PCdoB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PCdoB vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência registra o

comparecimento em plenário do nosso colega, Wellington Dias, ex-Deputado e atual

Governador do Estado do Piauí, que nos honra com a sua presença. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encontra-se presente o

Sr. Simplício Mário de Oliveira, representante do Estado do Piauí, eleito pela

coligação PT/PTN/PCdoB/PL/PTdoB/PAN/PCB/PMN, que tomará posse 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. Simplício Mário de Oliveira e presta 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 (Inocêncio Oliveira) - Declaro empossado o Sr. Simplício

Mário de Oliveira. (Palmas.)
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O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, ouvi há pouco a fala do nobre Deputado Fernando Gabeira,

Parlamentar que prezo, admiro profundamente e parabenizo por todo o trabalho que

tem feito nesta Casa e pelo que já fez pelo bem do Brasil. Deixo minha palavra muito

clara nesse sentido, mas preciso protestar contra a idéia de que o Brasil — não foi

esta a palavra incisiva utilizada por S.Exa. — estaria exportando profissionais do

sexo para Portugal.

Sr. Presidente, não temos nada contra tais pessoas, não se trata de

discriminação. Todos devem ser respeitados e honrados, mesmo aqueles que vivem

na prostituição. Não há no Brasil regulamentação para profissionais do sexo. A partir

do momento em que não há esse tipo de regulamentação, não devemos nesta

Casa, na minha avaliação, enfatizar esses termos. Caso contrário, logo teremos o

profissional da droga, o profissional do tráfico. Essa profissão não é regulamentada.

A prostituição não está como muitos gostariam que estivesse no Brasil.

Por isso, discordo plenamente da expressão “profissionais do sexo” usada

não apenas pelo excelente Deputado Fernando Gabeira, mas até mesmo pela

imprensa brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa. não fez uma reclamação,

apenas contestou o nobre Deputado Fernando Gabeira.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

858

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, informo ao meu caro Deputado Lincoln Portela que essa profissão

existe e está regulamentada no Ministério do Trabalho com o nome de “profissionais

do sexo, michês e afins”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Deputado

Paulo Pimenta. (Pausa.) Ausente do plenário.

Concedo a palavra à Deputada Luciana Genro. (Pausa.) Ausente do plenário.

Concedo a palavra à Deputada Luci Choinacki. (Pausa.) Ausente do plenário.
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O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, na qualidade de Presidente da Comissão de Direitos Humanos,

encaminharei hoje nota de protesto às autoridades responsáveis pela área da saúde

no Distrito Federal.

Ao meio-dia, a TV Globo mostrou fato que nos deixou impressionados. Em

Brasília, 1.200 pessoas com câncer aguardam há meses numa lista de espera a fim

de se submeterem a radioterapia. Ao serem inquiridos sobre o assunto, os órgãos

responsáveis pela saúde do Governo do Distrito Federal anunciaram que só há 2

equipamentos no DF e um deles está quebrado. Disseram ainda que vão adquirir um

novo equipamento em 18 meses, o que significa mais de 1 ano. Certamente, dessas

1.200 pessoas com câncer que estão na lista de espera para o tratamento

radioterápico, muitas acabarão morrendo.

Portanto, estamos propondo que essas pessoas ingressem com ação de

responsabilidade por homicídio culposo, porque a autoridade que se omite quanto a

um direito da população — no caso, o direito à saúde — tem de ser responsabilizada

por isso.

Estamos fazendo esse veemente protesto a fim de chamar a atenção das

autoridades responsáveis pela saúde no Distrito Federal, para que assumam

publicamente o fato de não terem equipamento para realizar radioterapia e

anunciem também publicamente que, em 18 meses, vão regularizar a situação.

Repito, Sr. Presidente, 1.200 pessoas com câncer vão ter de aguardar 1 ano

e meio para tratar essa famigerada doença. Certamente muitas perecerão.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para

orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem a palavra V.Exa.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o Partido Verde é contrário à retirada de pauta do projeto; vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Partido Verde vota “não”.
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O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, comunico a esta Casa e aos Parlamentares nosso envolvimento na

discussão da reforma tributária.

Ontem, em Campo Grande, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do

Sul reuniu-se com mais de 50% dos Prefeitos do Estado, com toda a bancada

federal e com os nossos Senadores para mostrar a preocupação dos Prefeitos por

estarem ficando de fora dessa reforma.

Já estamos percebendo como o Governo conduz os problemas neste País.

Recebemos uma reforma da Previdência cuja apresentação aos servidores públicos

era inaceitável.

Precisamos trabalhar muito e fazer pressão para obter conquistas, mas a

situação continua muito ruim para o trabalhador. Após a homologação do projeto, se

o servidor de carreira vier a faltar, a viúva não terá como criar os filhos, porque o

Governo vai acabar com a pensão de 100% destinada à viúva e aos órfãos.

A reforma tributária é o retrato dos Municípios em geral, que hoje não têm

dinheiro. O Fundo de Participação dos Municípios foi cortado em 40%, e os Prefeitos

não têm como oferecer vida digna aos seus munícipes.

Com relação à reforma tributária, os Prefeitos não conseguiram avançar nada,

e é importante que eles discutam o aumento da participação dos Municípios.

Sabemos que desde 1988 o Governo não cria impostos. E o PFL tem um projeto

para unir contribuições e impostos, para formar um bolo e aumentar a participação
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dos Municípios e dos Governos Estaduais. Essa é a preocupação de todos os

Prefeitos do País. Precisamos avançar para redistribuir a renda no Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Comunico ao Plenário que esta

Casa recebe, com muita honra, delegação da Assembléia Legislativa do Estado de

Pernambuco, composta pelos Deputados Sebastião Oliveira, do PFL; Sérgio Leite,

do PT; e Raimundo Pimentel, do PSDB, que vêm à Câmara dos Deputados para

integrar os Parlamentos Estadual e Federal e discutir sobre os planos de saúde.

S.Exas. vão participar de reunião com os Deputados Henrique Fontana, aqui

presente, e Dr. Ribamar Alves.

É uma satisfação recebê-los. Essa integração é fundamental para a solução

dos graves problemas que afligem o País.

A Presidência determina às Comissões que funcionam neste momento que

suspendam os trabalhos, pois não tem validade qualquer decisão tomada durante

votação da Ordem do Dia.
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O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vários colegas, no exercício de

seus direitos, afirmaram que devolveriam ou doariam para o Programa Fome Zero o

dinheiro recebido pela convocação extraordinária ocorrida no mês de julho.

Quero saber qual o mecanismo utilizado para tal. A Câmara não pode fazer

esse depósito. Ela deposita o dinheiro na conta de cada um de nós, e depois o

Deputado doa para quem quiser, porque o dinheiro é dele. Sei que alguns

Parlamentares devem ter feito isso, mas outros apenas usaram a imprensa para

fazer média e não se desfizeram do dinheiro.

Deputado não pode mentir — pelo menos é esse o compromisso que

fazemos quando tomamos posse. Quero saber quais o fizeram, onde depositaram o

dinheiro, como, e quero ver o recibo. É uma exigência que faço, porque tenho esse

direito como cidadão e Parlamentar. Aqueles que propagaram a devolução do

dinheiro tragam o recibo, para que a Presidência mostre a toda a imprensa

brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. FRANCISCO APPIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO APPIO (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, este Deputado, na sessão extraordinária, votou de acordo com a

orientação do Partido Progressista.
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O SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, encaminho à Mesa projeto de lei de minha autoria com o intuito de

dar nova visibilidade e novo conceito administrativo às emissoras de rádio

comunitárias em todo o Brasil. Essas emissoras nasceram com a função

democrática de promover o bem-estar social, dar abertura para que as comunidades

divulguem suas atividades sociais e filantrópicas, mas observamos que essas

atividades não vêm acontecendo; ao contrário, essas emissoras estão

comercializando publicidade. E uma minoria de diretores dessas rádios começa a

enriquecer ilicitamente.

Meu projeto de lei tem a finalidade de equacionar esse problema e fazer com

que as entidades religiosas de todo o País tenham espaço gratuito nessas

emissoras de rádio comunitárias. Hoje elas estão comercializando propaganda a seu

bel-prazer em todo o País, o que fere a Constituição Federal e todas as leis que as

regem. Lamentavelmente, vendem publicidade como se fossem rádios comerciais,

não promovem cursos, não abrem espaço para que a sociedade organizada

divulgue suas atividades. Essas emissoras cobram tudo e vendem espaços. Isso é

uma aberração!

Com esse projeto de lei, tencionamos moralizar essas emissoras de rádio

comunitárias em todo o Brasil e dar espaço para as entidades religiosas

evangélicas, católicas e espiritualistas. Temos certeza de que contamos com o

apoiamento das bancadas evangélica e católica e de todos os Deputados para

moralizar as emissoras comunitárias em todo o Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a presença do microcrédito no Brasil decorre

de decisão política do Governo Federal, e avança a expectativa da sua

disseminação. Tal processo não se iniciou neste Governo, porque já é feito também

com grande alcance pela Caixa Econômica Federal.

Temos condições de aplicar mais, de alcançar mais pessoas, tornando os

investimentos mais horizontalizados e atendendo os que mais precisam, os que

mais empregam, os que trabalham e vivem da aplicação do seu crédito. Isso quer

dizer que o Governo Federal está numa linha que nos agrada, a do Banco do Povo,

a do crédito popular, a que vai por meio da expansão desse crédito, o que já

começou no Governo passado pela Caixa Econômica Federal e agora se amplia

também pelo Banco do Brasil.

É importante que a quantidade de recursos colocada à disposição daqueles

que queiram se utilizar do microcrédito seja suficientemente ampliada, para que

atenda a uma grande necessidade do País. Até porque pessoas que tomam pouco

dinheiro como empréstimo são os que melhor pagam; raramente atrasam ou deixam

de pagar. Diferentemente dos grandes devedores, que, por caírem de cima, o tombo

é grande; estes hoje estão sujeitos a ações judiciais, a fim de que os bancos

procurem recompor créditos.

Então, a votação de hoje é extremamente necessária para o País. Logo em

seguida, votaremos também a captação de recursos por meio de depósitos à vista

que possam ser cada vez mais ampliados.
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Sr. Presidente, hoje, temos que discutir com a Nação a ampliação do

microcrédito para os que precisam de menos. Com certeza, ao precisarem de

menos, fazem muito mais.

 Acreditamos que o Governo está no caminho efetivamente certo e, portanto,

devemos aprovar esta matéria que consideramos importante para o País.

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

Deputado Assis Miguel do Couto. (Pausa.) S.Exa. estava inscrito pela manhã e

agora, então, deixa para depois.
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O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no final de semana próximo passado, o

Presidente Nacional do INCRA esteve presente nas regiões sul e sudeste do Estado

do Pará, nos Municípios de Marabá e Nova Ipixuna.

Foi inaugurado na região o novo prédio da Superintendência do INCRA, e o

Presidente Nacional do INCRA visitou uma das Prefeituras que vem aplicando os

convênios daquele instituto em estradas nos assentamentos. A Prefeitura quis

demonstrar que, quando há seriedade na aplicação dos recursos, é possível o

dinheiro render muito mais. Isso aconteceu na sexta-feira.

No sábado, o Presidente Nacional do INCRA esteve na região oeste do Pará,

nos Municípios de Altamira, o maior do mundo, e Medicilândia.

Nas duas visitas, o Presidente foi muito claro e decisivo no que diz respeito à

posição do INCRA no sentido de conter a grilagem de terra nesses locais. No

Município de Altamira, chega a haver grilagem de terra abrangendo 5 milhões de

hectares.

Estamos, por meio daquele instituto, viabilizando a organização dos

trabalhadores, que vêm lutando para que o desenvolvimento sustentável aconteça.

A madeira que vem sendo explorada de forma errada passará a ter papel decisivo

na economia da região. Neste momento, mais de 50% dos planos de manejo são

irregulares. Para se ter idéia, no final do ano passado, um grupo de pessoas invadiu

o IBAMA de Belém e roubou todas as ATPFs (Autorizações para Transporte de

Produtos Florestais), que estão sendo apreendidas até no Estado do Mato Grosso.
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Devemos agora moralizar o IBAMA no Estado e buscar moralização no que

diz respeito à grilagem das terras públicas.

É fantástico o que acontece na região oeste do Pará, a exemplo do que

aconteceu na chamada Terra do Meio, no Município de Altamira, em que 45 mil

metros cúbicos de mogno foram retirados ilegalmente da floresta. Felizmente, com a

ação do Ministério Público Federal e do Movimento Social, essa madeira foi

apreendida e, recentemente, parte dela — 15 mil metros cúbicos —, o Governo

Federal destinou às organizações sociais, para que o dinheiro dessa madeira fosse

revertido em programas econômicos de desenvolvimento sustentável.

Portanto, faço esse registro porque, pela primeira vez, nos últimos 30 anos,

um Presidente Nacional do INCRA visita nossa região e trafega por mais de 200

quilômetros na abandonada Rodovia Transamazônica.

Nosso Governo recebeu projeto de colonização, implantado pelos militares

nos anos 70, e até uma usina de açúcar, que está parada há 3 anos, quando 9

milhões de litros de álcool e 600 mil sacos de açúcar deixaram de ser produzidos. O

Presidente Nacional do INCRA foi lá também para assumir o compromisso de fazer

um estudo e redirecionar tal empreendimento. Se forem viáveis, a atividade de

produção de cana, por exemplo, será retomada; se for inviável, mudaremos de

atividade econômica e passaremos a ser produtores de cacau, já que, nesse

Município, há uma das maiores manchas de terra roxa da região amazônica. Na

Amazônia, temos em torno de 5% de terras férteis, as terras roxas e as terras

escuras, muito encontradas em áreas já pertencentes aos índios.
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Estamos realmente estruturando o INCRA e o IBAMA na Amazônia, para que

possamos regularizar o setor madeireiro e suas terras, porque não podemos mais

conviver com a grilagem de terra na Região Norte do País.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência reitera o apelo

aos Srs. Parlamentares para que venham ao plenário, bem como determina a

suspensão dos trabalhos de todas Comissões que estão funcionando na Casa.

Nenhuma decisão tomada por qualquer órgão técnico da Casa, depois de iniciada a

Ordem do Dia, terá validade. A decisão vem em cumprimento do Regimento Interno.

Não podemos fugir dele, pois é nosso estatuto, nossa bíblia.
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O SR. ZICO BRONZEADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ZICO BRONZEADO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uso da palavra para registrar o encontro

do MAP, que ocorrerá no Município de Brasiléia, com a participação de

representantes de Peru, Bolívia e Brasil.

Nesse encontro, serão discutidas questões que tratam do desenvolvimento

sustentável da região. Será um encontro importante, já que há a percepção do

avanço da discussão sobre o novo paradigma de desenvolvimento. Com certeza, o

evento, que contará com a presença de membros dos três países — Brasil, Peru e

Bolívia —, representará um marco nessa discussão, que tem ganhado espaço nesta

Casa. Inclusive, meu mandato tem sido pautado nessa discussão.

Quero também registrar, com muita convicção, minha posição e a de muitos

colegas aqui em relação ao voto favorável à PEC nº 40/03, projeto através do qual o

Governo tenta resgatar a esperança dos excluídos, mais de 40 milhões neste Brasil.

Alguns colegas, Sr. Presidente, tentam descaracterizar a reforma da

Previdência. No entanto, com a longa experiência do sistema previdenciário

brasileiro, percebemos a necessidade de se adequar esse sistema. Estamos

convictos de que cumprimos com o nosso dever cívico de legislador que pertence à

base de sustentação de um Governo sério, comprometido com os menos

favorecidos.

Os jornais de oposição de nosso Estado questionam o nosso voto a favor

desta reforma. Por isso reafirmo aos acreanos o compromisso com as reformas que

o Presidente Lula enviou a esta Casa.  Repito: o nosso voto é a favor da proposta
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que o Governo, a nossa bancada e os partidos aliados estão propondo. Assim

poderemos dar garantias, não para esta geração, mas para as futuras, que, com

certeza, se orgulharão da contribuição desta Casa para um futuro melhor.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-SP.  Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa., além de ser inquestionavelmente um

dos mais experientes, certamente é um dos Deputados mais pacienciosos desta

Casa, pois há mais de hora e meia está aguardando quorum.

Sr. Presidente, não seria melhor entender que, até nas questões de mérito

nesta matéria, não há muita divergência, os votos contrários podem até não ser

muitos? O problema está na maneira como o Governo fez, por medida provisória,

violentando não apenas o compromisso criado consigo mesmo, partido de oposição,

mas também e sobretudo esta Casa.

Esta matéria foi tratada por medida provisória, partindo do pressuposto

constitucional de relevância e urgência, editada no final de junho, mas nenhum efeito

surtiu até agora. Parece não ser tão urgente assim.

Quanto à relevância, eu ouso propor ao Governo Lula da Silva ter um pouco

de humildade e ver como o Governo do PSDB de Geraldo Alckmin, em São Paulo,

tratou esta matéria: sem medida provisória; por meio de uma lei, criou o Banco do

Povo. Não é preciso medida provisória. A propósito, há em toda essa circunstância

um detalhe muito importante, para o qual chamo a atenção dos Parlamentares: não

sujeito a nenhum tipo de controle por parte do Banco Central, portanto custeado com

recursos do Tesouro Nacional, mediante convênio entre Prefeituras e Governo do

Estado. Conseqüentemente, não é preciso criar nenhuma rede, nenhuma
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burocracia. Com isso, São Paulo vem emprestando dinheiro, o chamado

microcrédito, de 5 mil a 200 mil reais, a 1% ao mês.

Sr. Presidente, quero ver que taxa de juros, criada esta rede de microcrédito

do Banco do Brasil, será proposta ao pequeno empreendedor brasileiro.

Muito obrigado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

879

O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, peço que seja respeitado

o Regimento. Quando o Parlamentar levanta uma questão de ordem, precisa dizer

que dispositivo está sendo descumprido. Quando começa a discutir, já não é mais

uma questão de ordem, mas uma discussão. V.Exa. sabe que a questão de ordem

pode ser pedida quando a ordem, regulamentada pelo Regimento Interno, não está

sendo cumprida.

Sr. Presidente, o Governo do Estado da Paraíba reconhece, por meio da

Secretaria de Segurança Pública, a existência do crime organizado nos presídios do

Estado. Na semana passada, 84 detentos fugiram do presídio por um túnel

construído entre duas guaritas, com policiais que prestavam serviço tempo integral.

O Governo do Estado reconhece, e eu já havia denunciado o fato, que o

crime organizado, o Comando Vermelho, está no presídio. Ali foram encontrados

celulares, havia ligação dos presos para pessoas de fora da prisão.

Sr. Presidente, é preciso continuar o combate ao narcotráfico bem como ao

tráfico de armas, à  torturas e aos espancamentos. Hoje, o próprio Governo

reconhece que há nos presídios detentos com celulares comandando organizações

fora do presídio. Agora, mais do que nunca, eles preferem ficar nas cadeias, onde

há todas as regalias e um sistema de comunicação para continuar gerenciando o

crime organizado e o narcotráfico em nosso Estado.

Espero que a fuga de 84 presos sirva para que enfrentemos de vez o

problema do sistema prisional no País, principalmente no Estado da Paraíba.

Obrigado.
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O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, nobres membros da Mesa Diretora e Líderes das bancadas, ilustres

colegas, senhoras e senhores, tenho a satisfação de registrar nesta tribuna hoje o

lançamento do livro Palmas: paisagem e memória, de autoria do ex-Senador,

ex-Deputado, ex-Prefeito de Guarapuava e atual chefe da representação do Paraná

em Brasília, Nivaldo Krüger.

A obra resgata, em 200 páginas de fotos e textos de Krüger, a história de

Palmas, uma das cidades mais antigas do Paraná, com destaque para a

participação dos tropeiros no desenvolvimento da cidade, mantida por atividades

como a pecuária, a agricultura industrial, a indústria papeleira, a piscicultura e o

complexo madeireiro.

Segundo o próprio autor, a idéia central da obra é reforçar as resistências

contra os efeitos do processo de globalização, que com uma política de dominação

dos povos, também na área cultural, tenta derrubar o sentimento nacionalista,

fazendo com que as populações das metrópoles percam sua identidade cultural em

função das imposições da sobrevivência.

Segundo Krüger, o livro não é apenas uma obra bonita com sentido

regionalista. É um trabalho mais profundo, que presta seu tributo e respeito aos

sacrifícios do legado deixado pelos antepassados, preservando valores e

transmitindo-os aos jovens.

Depois de 18 meses de pesquisa, 12.700 quilômetros percorridos em

jornadas a cavalo e a pé por lugares remotos, Krüger concluiu seu trabalho com
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centenas de entrevistas, documentos, velhas fotografias, livros antigos e muitas

informações.

O autor conta a história de Palmas desde o tempo do desbravamento,

ressaltando a bravura dos bandeirantes e o patriotismo diplomático nos momentos

decisivos dos tratados entre Portugal e Espanha, que regularam as normas e limites

para a colonização do continente sul-americano.

Segundo a professora, escritora, articulista e integrante da Academia de

Letras, Ciências e Artes de Londrina, Maria Lúcia Victor Barbosa, o livro é um

passeio mágico que se faz entre auroras e poentes de indescritível beleza.

Nas palavras da própria professora:

“É o descortinar do ontem das tradições e o

encontro com o hoje da modernidade, aprendizado de um

cântico da paixão, no qual os campos de Palmas se

convertem em encantamento poético; desfilar de antigas

fazendas, lutas heróicas e rostos que, guardados em

fotos, expressam a intensidade da vida que se incrusta na

história do Brasil para dar-lhe o sentido de sua grandeza”.

Com o espírito inquieto que caracteriza os grandes homens, Nivaldo Krüger já

pensa em um novo livro. Sua proposta é publicar uma seqüência das zonas

históricas do Paraná.

O trabalho já iniciou com pesquisas em Paranaguá, Antonina, Morretes e

Guaraqueçaba.

Queremos registrar aqui nossos votos de congratulações a Nivaldo Krüger,

por mais esse inestimável serviço prestado à cultura e à história do Paraná.
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Graças a iniciativas como essa as novas e futuras gerações poderão

conhecer as lições de nosso passado, utilizando-as como exemplo para continuar

lutando pela construção de um Estado e de um País mais próspero e solidário com

todos os seus filhos.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu

pronunciamento no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

883

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está encerrada a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Mesa vai anunciar o resultado

da votação: 13 votos “sim”; 248 votos “não”; abstenções, 31. Total, 261 Srs.

Deputados.

ESTÁ REJEITADO O REQUERIMENTO.
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O SR. JÚLIO DELGADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO DELGADO (PPS-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, votei de acordo com a orientação da bancada.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está prejudicado o requerimento

de adiamento da votação por 2 sessões.
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O SR. MEDEIROS  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MEDEIROS (Bloco/PL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nessa votação votei de acordo com orientação do PL.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, há requerimento sobre a mesa além do que V.Exa.

considerou prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esse requerimento incide sobre

projeto de lei de conversão e não sobre a admissibilidade. A Presidência vai votar a

admissibilidade.

V.Exa. tem razão, existe um requerimento sobre a mesa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quero saber se o Relator promoveu as

alterações. S.Exa. me informou, como Líder, que iria promover alteração no texto.

Eu preciso saber se foram feitas.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convido o Relator da matéria,

nobre Deputado Neuton Lima, para oferecer esclarecimentos sobre o assunto.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

890

 O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP.  Pela ordem.  Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, levanto essa questão de ordem exatamente no mesmo sentido do

Deputado José Carlos Aleluia, para ver se nossa sugestão foi acolhida.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa. fez uma sugestão de muito

boa técnica legislativa e, mais do que isso, de conteúdo importante. Quero saber se

o Sr. Relator acatou ou não essa decisão.

O SR. CARLOS SAMPAIO  - Agradeço a V.Exa.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

891

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, fizemos a reunião junto com nosso Relator, a quem queremos

agradecer e parabenizar pelo esforço e pelo empenho do trabalho.

Conversamos com todos os Srs. Parlamentares. Foi acatada a seguinte

alteração na redação da parte final do inciso I do art. 1º: “(...) microempresários, sem

a obrigatoriedade de comprovação de renda.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Foram retiradas as palavras “com

ou”.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - “Com ou” e também a palavra “qualquer”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Retira-se também a palavra

“qualquer”.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Fica assim: “(...) sem a obrigatoriedade de

comprovação de renda.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Então ficaria “sem a

obrigatoriedade de comprovação de renda”.
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O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, na última votação, votei de acordo com orientação do partido.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Questão de ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. há de admitir que o Relator não foi substituído.

Essa correção só o Relator poderia fazer. Até reconheço que o Deputado Professor

Luizinho tenha participado da discussão, mas o Regimento é claro: ou vem o Relator

fazer a modificação em plenário ou a modificação não pode ocorrer. O Relator já

está designado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deputado, o Professor Luizinho

está lendo o parecer do Relator, as alterações feitas pelo Relator.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - O nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá não

ouviu o que eu disse.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se o Relator vier ao plenário e

disser que não fez a modificação, a Presidência tomará as providências cabíveis. O

texto que o Deputado Professor Luizinho está lendo é o que o Relator distribuiu após

amplo entendimento, o ajuste há pouco cobrado pelo Líder José Carlos Aleluia e

pelo Deputado Carlos Sampaio, autor do pedido de alteração. V.Exa. mesmo,

Deputado Arnaldo Faria de Sá, cobrou essa alteração.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, não estou discutindo essa

questão. Apenas estou dizendo a V.Exa. que, regimentalmente, só o Relator pode

fazer a modificação — o Secretário-Geral da Mesa sabe disso —, a não ser que ele

seja destituído e outro nomeado. Alteração, por menor que seja, só o Relator pode

fazer.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre Deputado Arnaldo Faria de

Sá, mais do que verbalmente, o Relator deixou a modificação por escrito. O que está

sendo lido é o que S.Exa. escreveu após amplo entendimento.

Indefiro a questão de ordem de V.Exa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, respeitosamente, quero

recorrer da decisão de V.Exa. Não aceito que terceiros façam o papel do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Consulto o nobre Deputado

Professor Luizinho se, de acordo com o parecer do Relator, há outra alteração?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Está aqui o Deputado Carlos Sampaio, que

fez um questionamento a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ficam retiradas do inciso II as

mesmas expressões? Ficam retiradas as palavras “com ou” e “qualquer”, antes de

“compromisso de renda”?

Chegou o Relator, pronto.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, o Relator está aqui. Eu

estava apenas sendo papagaio do meu Relator.
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O SR. ANÍBAL GOMES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANÍBAL GOMES (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, votei de acordo com a orientação do partido.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, sou testemunha do desempenho de V.Exa. na Presidência.

V.Exa. está fazendo muito bem sua parte, mas o nobre Relator tem de fazer a dele.

Eu preciso de informações que só o Relator pode dar. Apesar do belo

desempenho do Deputado Professor Luizinho, nem eu nem V.Exa. nem S.Exa. pode

substituir o Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Neuton Lima, Relator da matéria.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

peço escusas. Eu estava trabalhando em Comissão da Casa quando ouvi o

chamamento para que comparecesse ao plenário a fim de proferir o parecer.

Esta relatoria aceitou como sugestão do Plenário a seguinte modificação na

parte final do inciso I do art. 1º:

“Art.1º .......................................................................

I - um banco múltiplo, com o objetivo de atuação

especializada em microfinanças, consideradas estas o

conjunto de produtos e serviços financeiros destinados à

população de baixa renda, inclusive por meio de abertura

de crédito a pessoas físicas de baixa renda e

microempresários, sem a obrigatoriedade da

comprovação da renda”.

Acatamos a sugestão como emenda de Relator. Os demais incisos,

parágrafos e artigos permanecem inalterados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deputado Neuton Lima, o inciso II

dispõe o seguinte:

“II - uma administradora de consórcio, com o objetivo de

administrar grupos de consórcio destinados a facilitar o

acesso a bens duráveis e de consumo, inclusive a

pessoas físicas de baixa renda e microempresários, com

ou sem qualquer comprovação de renda”.
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Pergunto se também serão retiradas as expressões “com ou” e “qualquer”.

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, o inciso II permanece inalterado,

porque, quando se trata de consórcio, o Banco de Brasil será o gestor de recursos

de terceiros. Consórcio é grupo. Não posso aceitar a retirada das expressões,

porque o banco vai gerir recurso de terceiros. O grupo é que terá de definir se será

ou não necessária a comprovação de renda; o banco é apenas o gestor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está explicado.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. pode perceber que eu não estava extrapolando na

minha questão de ordem. Uma alteração que o Deputado Professor Luizinho tinha

apresentado como se fosse do Relator não foi acatada pelo próprio Relator. O

Deputado Professor Luizinho falou numa alteração que o Relator não aceitou.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não, não é isso, Excelência. O

Deputado Professor Luizinho não se referiu a esse parágrafo. A Presidência é que,

por eqüidade, perguntou ao Relator se a mesma modificação seria feita no inciso II.

Foi único e exclusivamente isso.
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O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, votei com o meu partido na última votação nominal.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Informo aos Srs. Deputados que

quem votar na próxima votação terá a freqüência justificada.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Roberto Freire, para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para nós, do PPS, a questão dos

transgênicos é assunto relevante. Há muito tempo estávamos preocupados, porque

a realidade havia levado o Governo do Presidente Lula a cometer alguns equívocos.

A lei brasileira, referência para outros países, permite o plantio e libera a

comercialização dos transgênicos. Pois bem.

Hoje soubemos de uma decisão tomada no último dia 7 de agosto pela

Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Relatora numa apelação que

restaurou o princípio da lei.

Havia no Brasil, fruto de liminar concedida pela Justiça Federal ao IDEC e ao

Greenpeace, uma proibição para o plantio e a comercialização da soja transgênica,

em razão de não ter sido feito pela CTNBio o relatório de impacto ambiental — e,

segundo alega-se, ele é necessário. Era essa a situação.

Restaurou-se o princípio da lei. Com essa decisão, a liminar é tornada sem

efeito, cassada, prevalecendo, portanto, o espírito da lei de permitir o plantio e a

comercialização desse produto.

Muito provavelmente, os agricultores brasileiros, não apenas os do

agrobusiness — os pequenos agricultores também entendem o avanço dessa

decisão —, estão liberados para acompanhar o progresso e o desenvolvimento. Mas

muito mais importante que isso é o sinal que se dá de que o Brasil aceita o livre-

pensar, incentiva a pesquisa e não fica no obscurantismo.
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Era esta, Sr. Presidente, a comunicação que o PPS queria fazer ao País, com

muita honra.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Após o esclarecimento do Relator,

em votação o parecer, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao

atendimento 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.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -  Passa-se à votação do mérito.

Para encaminhar a votação do mérito da matéria, concedo a palavra ao nobre

Deputado Alberto Goldman, que falará contrário. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.) Ausente .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-SP. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há poucos minutos, numa questão de

ordem que formulei à Presidência face à demora para deliberação sobre esse tema,

mencionei que, no mérito, no campo das intenções, vamos dizer assim,

provavelmente, teríamos muito pouca gente contra essa matéria. Nós, do PSDB,

não estamos em posição diferente. No entanto, não nos conformamos com a

utilização de um instrumento que deveria ser para casos efetivamente excepcionais,

onde os pressupostos de relevância e urgência fossem realidade, e não para

divagação do Planalto, não apenas para o gáudio do Planalto sobre aquilo que acha

que deve legislar. Em vez de dar espaço para o Legislativo, o Planalto utiliza esse

instrumento.

Durante meus 3 mandatos, Sr. Presidente, ouvi aqui centenas ou até milhares

de discursos da Oposição contra a prática do uso de medidas provisórias de forma

indiscriminada. O uso do cachimbo entorta a boca, e a boca do Partido dos

Trabalhadores no Governo entortou muito mais rapidamente do que se imaginava.

Fazem e desfazem. Fazem por medida provisória o que eventualmente nem

precisaria de lei para regulamentar. Fazem por medida provisória quase tudo aquilo

que poderia ser normatizado por lei.
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Se há pressa, não há por que um pedido de urgência constitucional não ser

votado nesta Casa. A tradição tem sido votar em regime de urgência constitucional

aquilo que o Governo pede exatamente por atender a esse pressuposto. No entanto,

o que vemos aqui é exatamente o contrário.

Quero lembrar mais uma vez que a intenção de criar o acesso ao chamado

microcrédito, de criar eventuais redes de cooperativas ou subsidiárias do Banco do

Brasil vai sujeitá-las às regras do Banco Central, e não sabemos o que exatamente

o BC vai exigir sobre essa matéria. Não sabemos quanto será o juro cobrado do

pequeno empreendedor, daquele que teve uma idéia, tem vontade de trabalhar e, a

partir daí, quer conseguir recurso mínimo para alavancar essa idéia. Não sei quanto

será esse juro, nem se o crédito será concedido. Apesar de tudo isso, nós, do

PSDB, não somos contra a idéia. É preciso deixar muito claro isso.

 Quero mostrar mais uma vez que nosso partido, quando Governo, agiu de

forma diferente. Posso dar um exemplo. Essa medida provisória ou o eventual

projeto de lei de conversão, muito bem elaborado pelo nobre Relator, só puderam

acontecer porque criamos, no Governo Fernando Henrique, logo no começo de

1995, o Programa de Crédito Popular do BNDES, de onde provavelmente virão os

recursos a serem utilizados pelas eventuais subsidiárias do Banco do Brasil, que

serão criadas para dar suporte a esse programa. Portanto, vêm de uma ação do

Governo Fernando Henrique Cardoso.

Quero lembrar o exemplo do Estado de São Paulo, que não faz caridade com

o chapéu alheio, que entende a necessidade de facilitar o acesso ao crédito para as

pessoas humildes, para a dona de casa que quer, por intermédio da aquisição de

uma máquina de costura ou de um fogão industrial a gás, completar sua renda, ou
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de um metalúrgico desempregado que pode adquirir uma pequena prensa e alguns

apetrechos a mais para montar uma serralharia. Isso pode ser conseguido no

Estado de São Paulo por intermédio do Banco do Povo, o que não é coisa nova,

nem uma invencionice. O Banco do Povo parte do princípio de se utilizar recursos do

Tesouro do Governo do Estado de São Paulo, os quais são disponibilizados em

convênios celebrados entre o Estado e as Prefeituras.

Não é preciso criar máquina alguma ou aparato. O Estado e as Prefeituras

controlam o afluxo das pessoas em direção a esse crédito. A partir daí, dão

condições ao pequeno empreendedor de realizar seu sonho. Dessa forma,

poderemos ter sempre 1, 2 desempregados a menos.

Quem sabe, esse pequeno empreendedor passe a ser um microempresário,

depois um pequeno empresário e assim por diante, como milhares de exemplos que

temos no Brasil. Mas é preciso que o Governo Federal tenha um pouco mais de

humildade e olhe o que já existe. É preciso que ele se mire no exemplo bem

sucedido do Governo Mário Covas e do Governo Geraldo Alckmin, ambos do PSDB,

para depois pensar em criar um programa nessa direção.

Muito obrigado.
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 A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, quero manifestar meu voto de acordo com o da minha

bancada nas votações que já ocorreram.
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O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, quero dar apenas uma informação ao Plenário.

O Deputado Roberto Freire fez um discurso sobre a liberação dos

transgênicos pela Justiça. Isso dá a impressão de que estamos num período em que

os transgênicos estão liberados. Informo — e a notícia foi publicada hoje pelo

Estado de S. Paulo — que na sexta-feira será enviado ao Congresso um projeto de

lei pelo Governo sobre a questão dos transgênicos, não sei se na direção a que o

Deputado Roberto Freire aspira ou se na direção distinta.

Apenas quero informar que a questão dos transgênicos ainda será objeto do

envio de um projeto pelo Governo e de uma votação no Parlamento nos próximos 45

dias.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para falar a favor da matéria,

concedo a palavra ao nobre Deputado Assis Miguel do Couto.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acho que teria de ser discutido mais

profundamente o mérito da matéria. O Deputado que me antecedeu, na verdade,

não desceu ao mérito da matéria. Houve apenas uma discordância de método, ou

seja, se deveria ser ou não por medida provisória.

Agora, sobre esse assunto, escrevi uma matéria de opinião quando votamos

aqui o art. 192 da Constituição.

Rapidamente, destacarei alguns trechos para justificar mais ainda a

importância da votação dessa matéria no dia de hoje.

O número de bancos diminui cada vez mais. Em 1993, existiam 244 bancos

no País; em 1998, eram 203; em 2001, 182 bancos. Não bastasse isso, o atual

sistema permite que os bancos concentrem suas agências nas grandes cidades e

nos Estados mais ricos do País. Em 44% dos Municípios brasileiros não há agências

bancárias. Apenas 5% delas estão localizadas na Região Norte; no Centro-Oeste

são apenas 9%; no Nordeste, míseros 10%; já no Sul, 20% e no Sudeste, 56%.

Nota-se que o atual sistema financeiro nacional está em descompasso com o que

prevê o inciso III do art. 3º da Constituição Federal, que assegura constituir objetivo

fundamental da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.

O artigo ainda diz o seguinte:

“Segundo o IBGE, metade da população

economicamente ativa do Brasil trabalha em empresas de
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até 5 empregados, classificadas como microempresas,

sendo que um quarto desse contingente encontra-se em

atividades informais que respondem por 8% do PIB

nacional.

O Brasil tem hoje em torno de 14 milhões de

microempreendimentos e, no entanto, apenas 4,8% deles

conseguem obter algum tipo de empréstimo bancário.

Esses dados demonstram que o microcrédito ainda

é uma obra de ficção para nossos pequenos

empreendedores”.

Dito isso, saliento o que, com certeza, está na memória de cada Parlamentar

de bom senso. Essa é mais uma medida de coragem do Presidente Lula. Sem sobra

de dúvida, podemos ressaltar a reforma da Previdência como medida de coragem,

mas essa também o é.

A Medida Provisória nº 101 procura corrigir enorme distorção do Sistema

Financeiro Nacional, a enorme distância existente entre a população mais pobre e o

acesso aos serviços financeiros e ao crédito, em especial ao microcrédito.

Alguns colegas e eu temos experiência na área de cooperativas de crédito, e

há vários anos temos tido grande dificuldade em encontrar no Banco do Brasil,

nosso banco público, um canal mais direto para estabelecer parcerias que possam

resolver o grave problema da falta de acesso dos pequenos empreendedores, dos

que estão na economia informal e também na formal, ao crédito e aos serviços

bancários.
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Nossa expectativa é de que, aprovada essa medida provisória e transformada

em lei, criando o banco múltiplo, o Banco do Brasil represente a grande

possibilidade de parceria com milhares de pequenas cooperativas e organizações de

microfinanciamentos. Já estamos discutindo com o banco a abertura de agência

naqueles Municípios onde não existe nenhuma.

Por isso, vamos votar “sim”, pela aprovação dessa medida tão urgente e tão

necessária ao nosso País, principalmente para os pobres e excluídos.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para encaminhar contrariamente à

matéria, concedo a palavra ao Deputado Eduardo Paes. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não estamos contra a aprovação dessa medida

provisória, uma vez que permitirá aos miseráveis acesso ao microcrédito.

 Nossa  posição diz respeito ao que será votado após as medidas provisórias

que ora trancam a pauta, a reforma da Previdência. É nessa proposta de emenda

constitucional que reside nossa divergência em relação ao verdadeiro assalto aos

direitos do servidor público. Quebraram-se garantias estabelecidas para os

trabalhadores do serviço público de maneira vil.

Certamente, tentaremos garantir, no que diz respeito aos Estados, o subteto

único, porque o votado de maneira anti-regimental, em emenda aglutinativa, garantiu

esse direito apenas ao Judiciário. Para os delegados de polícia, os fiscais de renda

do ICMS e os procuradores da Capital, continua pendente de decisão.

A preocupação é válida. A imprensa noticiou que o Governador do Paraná,

Roberto Requião, reduziu sensivelmente seu salário e aumentou sua verba de

representação. Como ficam aqueles ligados ao Executivo que têm como patamar o

salário do Governador do Paraná? O Governador do Piauí, Wellington Dias, ex-

companheiro desta Casa, também adotou o mesmo procedimento.

As preocupações têm outro foco: a reforma previdenciária. Como ficarão as

pensões, a integralidade, a paridade, as regras de transição, o direito adquirido? A

confusão é enorme. No último final de semana, alguns órgãos de imprensa

informaram que, aprovada a PEC, todas as pensões serão reduzidas, sem
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esclarecer que se trata das futuras pensões. As atuais pensionistas, ao lerem

matéria dessa ordem, ficaram extremamente preocupadas. Garanto que, por pior

que seja a emenda, só atingirá as futuras pensionistas. Não atingirá as que estão

nessa condição.

Por isso, temos procrastinado a votação da Medida Provisória nº 121, como

faremos com as Medidas Provisórias nºs 122 e 123, no sentido de ganhar tempo

para construir outra emenda aglutinativa que corrija sérias distorções não só em

relação a essas questões, mas também a fatos que trouxe a esta Casa pela manhã

os professores de ensino médio. Estão abandonados e largados à própria sorte, pois

o tempo diferencial não é considerado.

Sr. Presidente, ainda que entendamos positivo o microcrédito aos que dele

necessitam, independente de sua ficha, da vontade do gerente e dos que gostam de

complicar para impedir sua concessão, é preciso, nesse meio tempo, encontrarmos

alternativas, porque o prejuízo é muito grande.

Na verdade, é fácil criticar aqueles que vieram a esta Casa e daqui saíram

frustados: a votação ocorreu na madrugada de terça para quarta-feira. Na calada da

noite, surrupiaram-se direitos. A frustração certamente também foi muito grande para

aqueles que viajaram 40, 50 horas e, ao chegarem aqui, foram informados de que

perderam a viagem, porque já haviam sido desviadas todas as bagagens de seus

direitos de forma sub-reptícia, o que causou grande sentimento de frustração.

Sras. e Srs. Deputados, lembro que na semana anterior, quando começamos

a votação ainda na Comissão Especial da PEC da Previdência, a tropa de choque

esteve nesta Casa. Muita gente acabou tendo a oportunidade de, pela primeira vez,
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ver uma situação como aquela, que, sem dúvida alguma, acirrou os ânimos e deixou

todos preocupados e assustados.

Por isso, independentemente do mérito da matéria em pauta, a Medida

Provisória nº 121, de 2003, que estabelece o microcrédito e define a participação do

Banco do Brasil em consórcios e em subsidiárias, que, sem dúvida alguma, tem sua

importância...

Mas a própria medida provisória mostra que o feitiço virou contra o feiticeiro,

porque está trancando a pauta hoje. Desde que foi editada, em junho, até hoje,

ainda não foi concedido nenhum microcrédito. Se ela tem força de lei, já deveria ter

sido implementada, mas não foi, até agora. Nesta oportunidade, ao travar a pauta, a

matéria pode trazer um benefício adicional e a possibilidade de se entender uma

emenda aglutinativa que resolva as questões da PEC da Previdência.

Portanto, nosso encaminhamento é contrário.
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O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência informa que nenhum

Deputado precisa justificar seu voto na sessão anterior, porque a votação seguinte

justificará a anterior.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para encaminhar, concedo a

palavra ao nobre Deputado Zé Geraldo, que falará a favor da matéria.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

estamos desde cedo discutindo esta matéria, a que todos são favoráveis, porque

sabem que essa medida faz bem ao País, pois gera emprego e desenvolvimento e

distribui renda.

Portanto, encaminho favoravelmente. Vamos votar, porque o Brasil tem

pressa.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -  Há sobre mesa requerimento no

seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos

regimentais, que a votação do PLV apresentado à MP nº

121 seja feita pelo processo nominal”.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para contraditar, concedo a

palavra ao nobre Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, a base aliada é contrária à votação nominal.

A obstrução também é um absurdo para este caso. Não é possível retardar a

votação de matéria que cria microcrédito para o Brasil.

Há acordo, todos são favoráveis.
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O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, não se trata de procrastinar a concessão do microcrédito, a

que o Partido da Frente Liberal é amplamente favorável — até achamos que está

demorando muito. Já vão completar 8 meses de Governo, que enviou, há 45 dias,

medida provisória que hoje começa a trancar a pauta.

O que temos discutido é muito mais do que simplesmente a concessão do

microcrédito. Queremos, sim, mas o microcrédito pode ser concedido sem medida

provisória e sem criação de banco múltiplo. Queremos buscar justiça para o campo

e para a cidade.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Parlamentares que o

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO
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O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, peço verificação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deputado Pauderney Avelino,

nego a verificação, porque está dentro do período de uma hora.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa requerimento no

seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos

regimentais, § 4º do art. 189, que a votação do PLV

apresentado à MP nº 121/2003, seja feita artigo por

artigo”.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, a base aliada é contra.
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O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra para

encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra, para

encaminhar, por 1 minuto.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, entendemos que há artigo nesta medida provisória, e cito o art. 1º, § 2º,

e que não podemos votar matéria em que não fique exatamente claro que tipo de

participação terá o Banco do Brasil e quais serão os sócios, que a lei está

determinando.

O outro caso é o inciso I do art. 1º, que exige a comprovação de renda para a

concessão do crédito.

Portanto, somos favoráveis ao requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o requerimento.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

930

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Parlamentares que o

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vamos passar à votação do

mérito.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o projeto de lei de

conversão, oferecido pelo Relator da Comissão Mista, ressalvados os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como votam os Srs. Líderes?

O tempo para orientação da bancada é de 1 minuto, pois não é discurso. Vou

seguir rigorosamente o Regimento Interno, que a Câmara dos Deputados precisa

aprender a cumprir. Vou conceder 1 minuto para a orientação.

Como vota o PSC? (Pausa.)

Como vota o PMN? (Pausa.)

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PRONA?

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PRONA, “não”.

A SRA. LÚCIA BRAGA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V. Exa. a palavra.

A SRA. LÚCIA BRAGA (PMN-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, PMN, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A representante do PMN,

Deputada Lúcia Braga, vota “sim”.
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O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. poderia colocar no painel de votação a orientação

das bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Logo depois, se houver verificação

de votação, a gente coloca. Por enquanto, fica registrada aqui.

O SR. PAUDERNEY AVELINO - Mas a prática, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mas só podemos fazê-lo depois de

solicitado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

935

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PPS?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PPS vota “sim” e acha inconseqüente essa obstrução ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PPS, “sim”.

Como vota o PSB?

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PSB-AL. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PSB, “sim”.

Como vota o Bloco PL/PSL?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Bloco PL/PSL, “sim”.

Como vota o PP?

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nesta votação o PP vai votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PP vota “sim”.

Como vota o PTB?

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, nesta votação o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PCdoB, nobre

Deputada Jandira Feghali?
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PCdoB vota “sim”.

Como vota o PMDB?

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PSDB?

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB-ES. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB, em 2 momentos durante esta votação tentou

discutir mais esta matéria. Mas entendemos, inclusive com a proposta do Deputado

Carlos Sampaio, que fez alteração no inciso I do art. 1º, que obtivemos avanço

tirando do texto a obrigatoriedade de comprovante de rendimento.

Portanto, orientamos a bancada o voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PSDB, “sim”.

Como vota o PFL, nobre Líder José Carlos Aleluia?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, despendemos muita energia pela manhã discutindo essa

matéria. O resultado mostra claramente que a Oposição pode aperfeiçoar os textos.

O Governo fez uma proposta que dizia ser a do microcrédito e exigia que o cidadão

para tomar 300 ou 500 reais emprestados, para talvez vender sanduíche na praia ou

coisa equivalente, teria que apresentar comprovação de renda.

Graças à ação da Oposição, o Governo caiu na realidade. Agora, coloca um

texto que ainda precisa de ajustes.
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Ainda entendemos que todos os consórcios do Brasil admitem seus

consorciados sem exigir comprovação de renda, e o Governo continua mantendo no

texto essa exigência.

O Sr. Relator nos disse que não poderia retirar a exigência de comprovação

de renda, porque ela era dispensada. Ora, se é dispensada por todos, por que

mantê-la? S.Exa. não nos explicou.

De modo que o PFL vota favoravelmente. Os Líderes Pauderney Avelino e

Moroni Torgan e todos os outros orientaram sempre no sentido de aperfeiçoar o

texto.

Nesse sentido, vamos votar “sim”, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PT?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PV?

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PV vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o projeto de lei de

conversão oferecido pelo Relator da Comissão Mista, ressalvados os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aqueles que forem pela aprovação

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

Estão prejudicadas, na Câmara dos Deputados, a apreciação da Medida

Provisória nº 121, de 2003, e as emendas a ela apresentadas, ressalvados os

destaques.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um comunicado. Há 3 anos, criamos o

correspondente financeiro no Brasil. O então Deputado Ricardo Berzoini, por meio

do Decreto Legislativo nº 419, pretendia derrubar a criação do correspondente

financeiro no Brasil, com o voto contrário do PT.

Quero dizer que o PSDB votou favorável, é de acordo com a criação do

correspondente financeiro. O que é bom para o microcrédito é bom para o País. É

assim que se vota para a construção do Brasil.
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 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a mesa requerimento da

bancada do PFL, nos termos do art. 161, § 2º, do Regimento Interno, de destaque

para votação em separado da expressão “com ou” constante do inciso II do art. 1º do

PLV. (Pausa.)

Esta matéria está prejudicada.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA  - Não, Sr. Presidente, não.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está certo. Do inciso VIII.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. é um homem inteligente e se antecipa. Ela é

realmente desnecessária, porque o Relator deveria ter acatado. Tenho impressão de

que forças palacianas devem estar impedindo que se evolua. Não há cabimento que

para alguém entrar em um consórcio tenha que comprovar renda.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

942

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -  Há sobre a mesa requerimento no

seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos do

art. 186, inciso II, do Regimento Interno, votação pelo

processo nominal do destaque do PFL à MP nº 121/2003,

referente à expressão “com ou”.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Questão de ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o art. 186, § 2º do Regimento, diz que “quando algum

Deputado requerer votação nominal e a Câmara não a conceder, será vedado

requerê-la novamente para a mesma proposição, ou para as que lhe forem

acessórias.”

Portanto, todos os requerimentos de votação nominal estão prejudicados.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa. tem razão. Está correto.

Estão prejudicados os 3 requerimentos para votação nominal. O art. 186 diz o

seguinte em seu § 2º:

“Art. 186.....................................................................

§ 2º Quando algum Deputado requerer votação

nominal e a Câmara não a conceder, será vedado

requerê-la novamente para a mesma proposição, ou para

as que lhe forem acessórias.”

Os requerimentos estão prejudicados.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que acato sua decisão, porque é a

que melhor  espelha o Regimento Interno.

O PFL acata a decisão de V.Exa.
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O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PT também acata a decisão de V.Exa.
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O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, fui citado pelo nobre Líder do PFL quanto

ao não-acatamento desse destaque que S.Exa. apresentou, dizendo que, na

interpretação de S.Exa., eu havia dito que era dispensável.

Deixo claro ao Plenário que nunca me referi à possibilidade de dispensar a

necessidade de constar ou não este texto que está contido no meu parecer. Deixei

claro, neste plenário, que é admissível permitir para a estruturação de um

consórcio...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre Deputado Neuton Lima,

estamos em plena votação. Depois da votação, V.Exa. terá a palavra. A votação tem

prioridade sobre qualquer outra coisa. V.Exa. já explicou o que queria devidamente.

Depois da votação, V.Exa. poderá pronunciar-se.

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, eu acato a sugestão de V.Exa., mas

posteriormente gostaria de justificar essa situação para o Plenário.

Muito obrigado.   
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se à votação do

requerimento da bancada do PFL de destaque para votação em separado da

expressão “com ou”, do inciso II.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para encaminhar, concedo a

palavra ao nobre Deputado Pauderney Avelino, que falará em nome da bancada do

PFL.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem revisão do orador.) - Srs.

Parlamentares, Sr. Presidente, solicitamos ao Governo e às suas Lideranças que

aqui estão para fazer justiça, ao permitir que o pequeno empresário ou a pessoa de

baixa renda possa obter o microcrédito, aderir a um consórcio, financiar um pequeno

bem durável, como está escrito — como geladeira, fogão ou um pequeno trator —,

sem a necessidade da comprovação da renda.

Ora, Sras. e Srs. Líderes do Governo, Líder Professor Luizinho, V.Exa., que é

um homem de bom senso, poderia também — como fez no inciso anterior — solicitar

ao Governo que retire dessa medida provisória a obrigatoriedade com relação aos

consórcios. Quem vai buscar o microcrédito ou pequeno crédito de 500, 1 mil ou 2

mil reais o faz porque precisa; quem vai financiar uma geladeira ou um pequeno

automóvel, para utilizar em seu negócio, também o faz porque precisa e, muita

vezes, não há como comprovar o rendimento.

Solicitamos ao Plenário da Casa que vote a favor do destaque para que se

retire do texto a expressão “com qualquer comprovação de renda.”
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Deputado

Arnaldo Faria de Sá, para encaminhar a favor.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a Medida Provisória nº 121, sem dúvida

nenhuma, do ponto de vista do seu mérito, é positiva, porque cria o microcrédito.

Existem pessoas desesperadas, que têm dificuldade de encontrar emprego.

Somente neste Governo mais de 500 mil pessoas perderam seus empregos.

Então, a medida provisória em seu todo é positiva. Mas não adianta uma

medida provisória ser apenas positiva em sua intenção, ela precisa ser positiva na

sua materialização, no conjunto de suas propostas.

O que busca esse destaque? Ele busca, Sr. Presidente, que as pessoas

possam conseguir o microcrédito sem comprovação de renda. Que renda poderá

comprovar uma pessoa que precisa de um empréstimo de 300 reais ou 500 reais?

Ele está ao léu, sem emprego, no desespero, passa por uma série de dificuldades,

passou por privações ainda no último domingo. O filho pediu-lhe dinheiro para

comprar um presente no Dia dos Pais e ele lhe disse que não tinha. O filho ficou

frustrado e o pai, humilhado, porque não pôde dar 50 reais ou 70 reais ao filho, para

que ele pudesse comprar um cinto, uma camisa, uma simples lembrança que

perpetuasse a valorização da família.

Agora queremos o quê? Dar um microcrédito com uma mão e tomar com a

outra! Como está aprovado o texto, haverá necessidade de comprovação de renda.

E pergunto aos nobres Parlamentares: Quem conseguirá comprovar renda, se não

tem emprego? Logicamente não haverá a mínima possibilidade de obter a prova. E

essa prova é necessária para a concessão do empréstimo.
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Vejamos o que diz o inciso II: “O Banco do Brasil está autorizado a emprestar,

inclusive a pessoas físicas de baixa renda e microempresários, com ou sem

qualquer comprovação de renda”. Lógico que o gerente poderá admitir a hipótese da

sem-comprovação. Daí esse desgraçado poderá ter direito ao microcrédito. Mas se o

gerente, por qualquer questiúncula local —, e lá na paróquia elas são notórias —,

disser: “Só lhe empresto se você comprovar a renda”. Assim, este texto dará razão a

esse maldito gerente para exigir a comprovação de renda.

Portanto, o que busca o destaque que está sendo apresentado neste

momento é a supressão da expressão “com ou”, para ficar “sem qualquer

comprovação de renda”. Dessa forma, a  medida provisória tornar-se-ia salutar.

Também no inciso II, ao se admitir a criação da administradora de consórcios

para se criar grupos, a pessoa que tem comprovação poderia entrar no grupo;

aquela que não tem, a juízo do gerente, poderia entrar no grupo. Mas, se tirarmos o

“com ou”, a pessoa sem qualquer comprovação de renda poderia participar desse

consórcio.

Nobre Relator, o art. 3º fala sobre a subsidiária integral, que vai criar essas

condições. Propugnei pela não inclusão do inciso II, justamente por entender a

preocupação de V.Exa. Na verdade, temos que facilitar a vida de milhões de

brasileiros desempregados, deserdados, abandonados e largados à própria sorte,

que não têm nenhuma perspectiva ou expectativa.

Essa medida provisória, aliás, está em vigor há 2 meses. Portanto, tem força

de lei e já poderia estar sendo aplicada. Os gerentes do Banco do Brasil já poderiam

partir para uma tentativa de implementação.
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Tive o cuidado de perguntar hoje pela manhã se o Banco do Brasil já tinha

feito algum microcrédito. Fui informado de que não foi feito por estar aguardando a

aprovação da medida provisória. Não há necessidade de sua aprovação porque ela

tem força de lei. Sendo assim, já pode ser aplicada.

Mas o que nós queremos? Queremos mais. Queremos que seja facilitada a

possibilidade de acesso, que seja menos complicado, menos burocrático, menos

difícil para quem precisa desesperadamente de uma miséria.  O microcrédito de 300,

500 reais é uma miséria! É uma vergonha criarmos dificuldades para conceder

microcréditos.  Vamos criar facilidades. Essa é nossa obrigação.  Esta é a Casa de

leis, e certamente conhece as dificuldades por que passa o nosso povo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, com esses argumentos espero

contar com o apoio de V.Exas. para aprovar este destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -  Em votação o destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. Deputados que forem pela

manutenção da expressão “com ou” permaneçam como se encontram. (Pausa.)

 É um destaque para votação em separado.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. está orientando a votação da bancada do Governo?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aqueles que forem pela

manutenção “com ou” permaneçam como se acham, porque é a manutenção do

texto.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu sei, mas V.Exa. foi extremamente

zeloso ao orientar a bancada do Governo. (Risos.)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aqueles que forem pela

manutenção do texto permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.

MANTIDA A EXPRESSÃO.
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O SR. COLBERT MARTINS  - Deputado Inocêncio Oliveira, V.Exa. é de uma

parte consciente do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Eu acho que compete à Mesa

fazer o Plenário votar de acordo com sua consciência e não errado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Parabéns, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Eu tenho a responsabilidade

daquele que zela pela Casa. A Casa deve votar de acordo com sua consciência e

com a vontade de cada um. (Palmas.)
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 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa destaque de

bancada do PFL no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.

161,V, § 2º, do Regimento Interno, destaque para votação

em separado da expressão “e de outras empresas

privadas”, constante do § 2º, do art. 1º, do PLV nº 121,

com vistas à sua supressão”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman,

que falará a favor da matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o que está contido na proposta do Governo é grave. As subsidiárias

integrais, segundo o projeto, poderão participar, majoritária ou minoritariamente, do

capital de sociedade de crédito ao microempreendedor, de que trata a Lei nº 10.194.

Nesse caso, não há problema, visto que foram criadas as subsidiárias integrais, que

existe uma lei específica, a Lei nº 10.194, que trata do crédito para a figura do

microempreendedor.

Parece pertinente estabelecer a possibilidade de as subsidiárias participarem

dessas empresas e da sociedade de créditos ao microempreendedor.

Mas o § 2º do art. 1º vai mais longe: as subsidiárias integrais poderão

participar também de outras empresas privadas. Mas não as  menciona.

Srs. Deputados do PT, acordem! Não basta baixar só a cabeça. É preciso ter,

no mínimo, o censo crítico. Não é admissível que se permita que uma subsidiária do

Banco do Brasil vá participar majoritária ou minoritariamente de qualquer empresa

privada, desde que necessária ao alcance de seus objetivos sociais. Isto é algo

absolutamente vago! É uma liberdade total que se dá a uma subsidiária do Banco do

Brasil de participar de empresas privadas, desde que seus diretores entendam que

isso é bom.

V.Exas., nobres Parlamentares do PT, que sempre se manifestaram contra

qualquer tipo de apoio do Estado a essas empresas privadas, porque, segundo

discursos que ouvi por anos, sugam o povo brasileiro, vão admitir esta expressão “e
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de outras empresas privadas”. Qualquer empresa privada, sem limitação, produtora

de qualquer bem, de qualquer serviço... Qual a finalidade disso? Qual o sentido

disso? Então, uma subsidiária do Banco do Brasil passa a ser acionista majoritária e

minoritariamente de uma empresa produtora de roupa, de sapato, de

eletrodoméstico, de aço, de petróleo ou de qualquer mercadoria?!

Não sei se foi essa a intenção do Governo. Se foi, não há nenhuma

explicação para isso, porque sempre condenaram qualquer participação de capital

de empresas públicas em empresas privadas que amanhã podem quebrar. E esta é

uma empresa pública subsidiária do Banco do Brasil. Amanhã o recurso colocado

pela subsidiária pode virar pó!

Sras. e Srs. Deputados, V.Exas. não se manifestam e aceitam isso sem

passar os olhos na proposição feita?! Onde está a capacidade crítica e analítica de

V.Exas., que deixam passar algo assim?

Entendo a posição do partido de Governo. Fomos do Governo passado, mas

nele exercíamos papel crítico. Quando, na nossa avaliação, a coisa não estava de

acordo com o interesse público, nós brigávamos por ela.

Espero que V.Exas. acordem com relação à proposta que está sendo feita.

Que seja feita a participação em sociedades de crédito ao microempreendedor de

acordo com lei de 2001 do Governo Fernando Henrique Cardoso. Perfeito! Nada a

contestar. Mas de qualquer outra empresa, Sr. Presidente, não me parece aceitável.

Portanto proponho a este Plenário que vote pela supressão da expressão

“outras empresas privadas”.
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O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Casa que, por decisão do Tribunal

Regional Federal, da 1ª Região de Brasília, a Juíza Selene Maria de Almeida decide

por liberar o plantio de transgênicos em todo o território nacional.

Essa decisão suspende a decisão da Justiça de 1ª instância que impedia o

estudo, o plantio e a comercialização de soja geneticamente modificada. Com essa

decisão judicial, está liberado o plantio de transgênicos no País.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre

Relator, Deputado Neuton Lima, para falar contrariamente à matéria.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado é Relator e deve falar por último.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não, S.Exa. se pronunciará como

Deputado, segundo a inscrição que tenho. Então, tem direito a mais um.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem a palavra o  Deputado Neuton

Lima, para falar contrariamente à matéria.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a

preocupação abordada pelo nobre Deputado Alberto Goldman até parece ter

fundamentação. Porém, quero deixar claro a este Plenário que o Governo introduziu

no texto originário da Medida Provisória nº 121 a permissão para que esse banco

múltiplo, criado por tal medida, pudesse participar de empresas privadas, e não

podemos restringir ao texto simplesmente o que está escrito no § 2º do art. 2º: “e de

outras empresas privadas”; mas, vírgula, “desde que necessário ao alcance dos

seus objetivos sociais”. Quais os alcances dos objetivos sociais do banco múltiplo?

Isso está epigrafado no inciso I do art. 1º.

Quero exemplificar. Isso não é novidade. O Banco do Brasil, para permitir que

seus clientes usufruam do cartão de crédito Visa, precisou se associar à empresa

Visa, que é constituída da associação de vários bancos. Não podemos deixar de

fora o banco múltiplo que está sendo criado com a Medida Provisória nº 121. Se

proibirmos o banco múltiplo de participar de empresas privadas, ele estará também

impedido de participar de empresa de cartão de crédito ou de qualquer outro

convênio em que o acordo possa ser utilizado.

Nobre Deputado Alberto Goldman, será necessário que isso esteja elencado

nos objetivos sociais do banco. Ele não vai associar-se a uma empresa petrolífera

ou a uma transportadora. Ele vai associar-se a empresas privadas que tenham o

mesmo objetivo social do banco, ou seja, fornecimento, microcrédito, atendimento à

comunidade. Para ter acesso ao cartão, ele precisará participar de sociedade de

empresa privada.
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O texto deve ser mantido. Por isso, peço aos nobres pares que votem contra

o destaque.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para encaminhar, concedo a

palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará a favor do destaque.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a idéia do Relator pode ser altruísta, a idéia do

Governo pode ser de bom alvitre, mas temos de nos cingir ao texto legislativo. Pelo

texto, essa subsidiária do Banco do Brasil poderá participar, majoritária ou

minoritariamente, do capital de sociedade de crédito, quer dizer, de cooperativas,

com o que concordamos, e de outras empresas privadas, ou seja, de qualquer

empresa privada. Não há limite algum. Basta o gerente, o subgerente ou o auditor

do banco dizer que a participação naquela empresa privada atende aos objetivos

sociais.

Temos conhecimento de várias empresas que conseguem dinheiro do

BNDES com altos objetivos e depois desaparecem. Como levam o dinheiro, o

prejuízo fica para a Nação. Poderemos colocar em risco a solidez do maior banco

brasileiro, o Banco do Brasil?! Não devemos nos esquecer que até bem pouco

tempo atrás esse banco passou por uma série de dificuldades financeiras. Será que

queremos que o Banco do Brasil volte àquelas condições duvidosas?

Lembro que recentemente a PREVI, ligada ao Banco do Brasil, foi altamente

questionada por ter aplicado ações nessa ou naquela empresa, porque atendia aos

alcances dos objetivos sociais. E, agora, estaremos introduzindo na legislação uma

brecha absurda!

Não duvido da observação do Sr. Relator, Deputado Neuton Lima, meu

particular amigo, mas duvido do Governo. Não sei o que está por trás disso. Há

alguma coisa escabrosa, alguma coisa de deixar assustado, quando se autoriza, de
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forma escancarada, que as subsidiárias integrais poderão participar de outras

empresas privadas. Quaisquer empresas?! Não há limitação!

Vejam que ironia: esse mesmo projeto de conversão, para emprestar

microcrédito, exige uma porção de garantias, como comprovação de renda,

cadastro, consulta aos órgãos de proteção de crédito. Mas, para aplicar em outras

empresas privadas, não há nenhuma restrição, cuidado ou cautela. Dois pesos e

duas medidas. Para aquele que precisa de microcrédito, todas as dificuldades; para

aqueles que recebem as benesses do poder, permite-se a entrada em empresas

privadas de capital minoritário ou majoritário. Poderá até ser capital majoritário. E

fica a dúvida: se derem dinheiro majoritariamente para empresas privadas, haverá

recurso para os microcréditos? Haverá recurso para as cooperativas de crédito?

Ninguém me respondeu a essa pergunta. Certamente estão escondidos os que

devem responder; certamente fazem ouvidos moucos, não estão dando bola, não

estão preocupados. Vão votar a toque de caixa, a qualquer preço. O rei pediu. O rei

mandou. O rei exigiu: vote-se; destranque-se a pauta; entre na reforma da

Previdência; atropele tudo. Os súditos acabarão atendendo, mas os plebeus estão

acompanhando o que está acontecendo.

Os que acham que podem votar impunemente qualquer coisa acabarão

percebendo que, ao votarem esse texto, estarão dando autorização às subsidiárias

do Banco do Brasil para que participem majoritária ou minoritariamente do capital de

outras empresas privadas — de quaisquer delas, pois não há limitação alguma —,

desde que necessário para o alcance de seu objetivo social. Certamente, qualquer

empresa que precisa de capital e que esteja passando por dificuldades alcança o

objetivo social. Qual será esse alcance? A preservação, a manutenção e a garantia
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de empregos. Já há tanto desemprego! Para garantir míseros 2, 3 empregos, alguns

poucos empregos, já será alcance social e, portanto, essa empresa privada estará

habilitada.

Nesse sentido, Sr. Presidente, somos a favor do destaque, para supressão

dessa maracutaia.

Assumem sucessivamente a Presidência os Srs.

João Caldas, 4º Suplente de Secretário, e Inocêncio

Oliveira, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação o destaque.
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O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero fazer mais uma observação complementar.

As subsidiárias integrais poderão participar majoritário ou minoritariamente da

sociedade de crédito ao microempreendedor — Lei nº 10.194 — e de outras

empresas privadas. Participar do capital de outras privadas. Vejam: não é fazer uma

associação, o que é entendível; não é fazer um convênio; não é fazer um acordo

operacional, até aí entendível; mas é participar do capital de quaisquer outras

empresas  privadas. É isso que não me parece absolutamente compatível. Participar

de outras empresas privadas, sem  definição  nenhuma.  Diz  ainda  a  lei: “ ...desde

que necessário ao alcance dos objetivos sociais da subsidiária”. É claro! Claro, a

subsidiária nada pode fazer que não esteja dentro dos seus objetivos sociais. Mas

participar do capital de uma outra empresa, para realizar o papel de apoiar o

microempreendedor de qualquer outra empresa, é muita abertura, uma liberdade

absoluta e total para uma empresa privada que se rege não mais por determinações

legais, a não ser pela própria Lei das Sociedades Anônimas. Ela é livre. Ela deixa de

ser um ente estatal e passa a ser um ente privado, conforme a própria legislação.

Portanto, o PSDB encaminha o voto a favor da retirada da expressão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PSDB vota “não”, pela retirada

da expressão.
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O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, na votação anterior, acompanhei o partido.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei de acordo com o meu partido.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência determina que

todos que votarem nesta votação terão justificado o voto nas votações anteriores.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PFL?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, entendemos ser necessária a retirada dessa expressão,

porque ela é muito ampla e poderá ser entendida como qualquer empresa, outras

empresas privadas, inclusive as factorings. Nada tenho  contra as  factorings que

podem e devem fazer suas ações de acordo com a lei. Essa expressão tem de ser

retirada, assim como  também é desnecessário todo o contexto, porque o Banco do

Brasil já tinha o Programa de Geração de Emprego e Renda  — PROGER, que

realizava convênio com Prefeituras e organizações não-governamentais. E esse

microcrédito gerado pelo projeto era destinado a quem queria produzir: o padeiro, a

costureira, o pequeno produtor rural.

Então, Sr. Presidente, somos favoráveis à retirada da expressão do texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PFL vota “não”.

Como vota o PT?

 O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PT vota “sim”, pela manutenção do texto. E só digo uma frase: o

Banco do Brasil não faz isso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PP?

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

o PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PL?

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PL vota “sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PSB?
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O SR. PAULO BALTAZAR (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, vota “sim”, pela manutenção do texto com os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PMDB?

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - O PMDB vota pela manutenção do texto, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PRONA?

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) -  O PRONA vota pela supressão da expressão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PRONA vota “não”.

Como vota o PPS?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

O PPS vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota o PCdoB?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, apesar de termos pouca compreensão das razões apresentadas

para a manutenção do texto — achamos que o texto poderia ser mais debatido;

houve o entendimento da bancada de sustentação do Governo de manutenção do

texto —, o PCdoB  vota pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PCdoB vota “sim”.

Como vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O

PV vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vota a Liderança do

Governo?
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, oriento a bancada a votar “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação a matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -  Os Srs. Deputados que forem

pela manutenção do texto permaneçam como se encontram. (Pausa.)

MANTIDO O TEXTO.
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O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedida.

O SR. MORONI TORGAN - A partir deste momento, o PFL entra em

obstrução.
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O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

O PT convoca os seus Parlamentares a virem ao plenário votar “sim”, para vencer a

obstrução do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência pede aos Srs.

Parlamentares que venham ao plenário, pois vamos iniciar uma votação nominal

pelo sistema eletrônico.
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O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - O PSDB vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência determina que

façam tocar as campainhas,  bem como pede a todas as Comissões a suspensão

dos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência solicita aos Srs.

Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema

eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. HELENO SILVA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

O PL vota “sim”, Sr. Presidente, e convida os Deputados a vir a plenário para

acompanhar o encaminhamento da votação.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY(PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar que, quando foi criado o

correspondente financeiro, a Caixa Econômica Federal, que já tinha rede lotérica,

saiu na frente, credenciando supermercados, farmácias etc. Criou uma vastíssima

rede! Restava a rede das franquias de Correios e das agências de Correios. Os

Correios colocaram em licitação esse processo e ganhou o BRADESCO. Então, o

mercado de correspondente financeiro já foi tomado.

Desejo sucesso ao Banco do Brasil. Espero que tenha agilidade para

competir na área do recebimento de milhões de contas e milhões de depósitos de

pequenas contas. Que o Banco do Brasil possa chegar a  esse lugar. O Banco do

Brasil nunca quis entrar nesse nicho. Agora entra duplamente e vai competir com as

empresas de consórcio.

Gostaria realmente de ver, como disse o Deputado que me antecedeu, que

projetos como o PROGER, PRONAF, PRONAFIN tivessem recursos necessários

para atender o microcrédito na geração de emprego e renda na cidade e na zona

rural, pois o projeto tanto é para cidade quanto para a zona rural.

O PRONAF é um programa do meio rural brasileiro.

Sr. Presidente, lembramos que o Conselho Monetário criou o correspondente

financeiro por intermédio do decreto legislativo do então Deputado Ricardo Berzoini,

que fez aquele discurso de que iríamos acabar com o emprego. É claro que ninguém

quis acabar com nenhum emprego. Tudo era uma farsa com único objetivo eleitoral.

Fomos corretos quando criamos o correspondente financeiro em todo o Brasil. Essa
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é mais uma farsa desmascarada dos últimos anos. Fico satisfeito porque a

implantação do correspondente financeiro estava no caminho certo.
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O SR. RICARDO IZAR  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PFL está em obstrução.

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PSB vota "sim” e chama os Srs. Deputados a virem ao plenário.
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O SR. EDUARDO VALVERDE -  Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

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

- Sr. Presidente, desejo comemorar o avanço do Governo ao aprovar, em primeiro

turno, a PEC nº 40, no que diz respeito à desestatização do seguro de acidentes de

trabalho, cuja arrecadação aproxima-se de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Desde

1999, a partir da aprovação da Emenda nº 20, esse seguro foi privatizado.

As seguradoras têm muita influência nesta Casa e há algumas vozes

contrárias a esta PEC. O Governo avançou no que se refere à desestatização. A

segurança no trabalho não pode ser tratada como mercadoria; não pode ser vendida

como seguro. É necessário, sim, haver a prevenção para proteger o trabalhador. Sei

que as seguradoras vão perder um grande mercado, e as vozes que defendem o

seguro privado nesta Casa também não terão motivo para realizar esse discurso.

Sr. Presidente, cito também as 400 mil contas que a Caixa Econômica

Federal abriu, de maio até o momento, para demonstrar que o microcrédito dá

oportunidade aos brasileiros que não têm acesso à rede bancária privada comum, a

fim que essa parcela da população possa investir em algo que deseja ou comprar

algum bem de natureza durável para satisfazer suas necessidades.

A proposta está certa. A oposição à medida por parte do PFL e do PSDB

simplesmente é realizada com o objetivo de lutar contra todos os avanços

conquistados pelos 40 milhões de brasileiros excluídos de qualquer amparo

previdenciário e contra o sistema de crédito confiável.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a palavra a Deputada

Luciana Genro. (Pausa.) Ausente do plenário.
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O SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Deputado Severiano Alves

orienta, pelo PDT, e determina o voto "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a palavra o Deputado Paulo

Pimenta. (Pausa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado Alberto Fraga. (Pausa.) Ausente do plenário.
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A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

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

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi com grande expectativa que o

Brasil inteiro esperou o último parto apresentado na série Grávidas, exibida no

programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, coordenado pelo Dr. Dráuzio

Varella.

Foram meses e semanas de acompanhamento e informações sobre a

gestação, o parto e o nascimento. Eram diferentes mulheres de distintos lugares

deste imenso Brasil. Suas dúvidas, medos, coragem, participação paterna e familiar,

tudo muito bem conduzido pelo competente Dr. Dráuzio. Porém, o melhor estava

para ser visto: o último parto, o de Alcileide, de Irantuba, no Estado do Amazonas,

por uma parteira tradicional da região, dentro de sua própria casa.

O assunto pode ser polêmico, mas temos que acreditar que a mais antiga

profissão do mundo é a das parteiras. No Velho Testamento, Êxodos, Capítulo I,

versículos 15 e 16, o rei do Egito ordena às parteiras Séfora e Fuá que subtraiam a

vida dos recém-nascidos homens e poupem a vida das mulheres. Desnecessário

dizer que Séfora e Fuá, boas parteiras, desobedeceram ao rei.

Mais uma vez, a TV Globo mostrou que a atividade continua. Vale ressaltar,

que, em 1998, a mesma rede de televisão, no cumprimento da sua missão

jornalística, transmitiu em horário nobre, no Jornal Nacional, o I Encontro

Internacional das Parteiras da Floresta, ocorrido no Amapá, que contou também com

a cobertura e o apoio da TV Amapá, da Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo,
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ocasião em que tivemos a oportunidade de dar visibilidade à prática do parto

domiciliar humanizado exercido pelas parteiras tradicionais.

As parteiras tradicionais são mulheres humildes, sábias, de grande força

interior e iluminadas. A maioria não teve oportunidade nem de conhecer as letras,

mas são profundas conhecedoras do ventre grávido de uma mulher e do milagre do

nascimento.

Lutar pela prática do parto e nascimento humanizado é nossa missão e

também é a sua, Dr. Dráuzio.

No Amapá, no Acre e em outros Estados do Brasil em que as redes de

serviço de saúde não desenvolveram a necessária capilaridade, lutamos para a

formação das associações das parteiras e suas articulações com o Sistema

Unificado de Saúde como forma de ampliar a cobertura e sensibilidade do sistema e

de consolidar programas de atenção ao parto domiciliar, baseado, entre outros, na

inclusão social e no reconhecimento das parteiras pelo SUS.

Nesse sentido, em breve encaminharei à Mesa projeto para que tal proposta

seja concretizada.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, parabenizo a Rede Globo de Televisão; in

memoriam, o jornalista Roberto Marinho; a equipe do programa Fantástico e o Dr.

Dráuzio Varella.

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

Deputado Marcondes Gadelha. (Pausa.) Ausente do plenário.
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O SR. HENRIQUE AFONSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, fiz questão de vir a esta tribuna pedir a ajuda dos Deputados

Federais, dos Senadores, no que se refere à delicadíssima situação por que passa a

Amazônia, vítima da biopirataria. Envolvemos determinada rede de ONGs — Grupo

de Trabalho Amazônico, AMAZONLINK —, Deputados Federais, Senadores, que

apresentaram um manifesto que encaminharemos ao Parlamento japonês.

Estamos empenhados numa luta política para trazer de volta o registro da

marca Cupuaçu.

Sr. Presidente, desejamos não só trazer de volta o registro da marca

Cupuaçu, como também nos interessa barrar a tentativa de patenteamento da

semente do cupuaçu, que tem servido para a produção do bombom cupulate. Hoje a

empresa quer patentear as técnicas de produção do bombom “cupulate”, mas

sabemos que desde 1990 o Brasil já desenvolve tais técnicas. Não permitiremos que

o capital estrangeiro leve tão importante riqueza!

Sr. Presidente, não permitamos que a empresa Açaí Foods também se

aproprie do processo de extração do óleo do cupuaçu, valendo-se da Lei de

Patentes.

Gostaria que os colegas Deputados Federais colaborassem, assinando este

manifesto, que encaminharemos ao Parlamento japonês.

Muito obrigado.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, regimentalmente, gostaria de fazer um pedido a V.Exa. Há

Comissões reunidas na Casa e estamos em processo de votação. Então, que V.Exa.

determine sem efeito qualquer decisão de Comissão reunida durante o processo de

votação no plenário da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência determina que as

Comissões suspendam seus trabalhos, pois qualquer decisão tomada após o início

da votação será considerada nula.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Presidente.
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O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma observação sobre o incidente que

houve ontem em São Paulo, na comemoração do dia 11 de agosto, na Faculdade de

Direito de São Paulo, ocasião em que estiveram presentes a Sra. Prefeita Marta

Suplicy e o Sr. Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos.

O incidente ocorrido envolveu um estudante de 18 anos e é uma

característica daquela molecagem da estudantada da época, ainda mais porque o

dia 11 de agosto marca a história do Centro Acadêmico 11 de Agosto e é o Dia do

Pendura, da irreverência. É evidente que ninguém pode defender o estudante por ter

feito isso, pois ele se manifestou de forma absolutamente inconveniente e

desrespeitosa, e não apenas por se tratar da Prefeita Marta Suplicy; teria

desrespeitado qualquer ser humano que estivesse lá fazendo uma palestra ou uma

apresentação.

Mas nenhum ser humano deveria ser constrangido da forma como esse

estudante foi, por ter jogado uma galinha preta contra a Prefeita. Deveriam ter

chamado a atenção dele, ou tê-lo colocado para fora, pedindo-lhe respeito por quem

quer que fosse. Mas para a Sra. Marta Suplicy não bastou isso. Ela precisou dizer

que aquilo era coisa do núcleo do PSDB, que nesse ato tinha a mão do PSDB, que

tinha sido atirada uma galinha, mas que havia tucano escondido por trás dessa

galinha...

Se, pela parte do estudante, a atitude foi inaceitável, mas desculpável em

função da juventude, da irreverência, da falta de amadurecimento, pela parte da Sra.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

997

Marta Suplicy, não. Ela é leviana e irresponsável! Ela não tem o direito de fazer uma

afirmativa dessas, porque, diferentemente do garoto, ela tem posição e

responsabilidade pública perante o povo de sua cidade. Ela respondeu exatamente

como é da sua personalidade: de forma leviana, irresponsável, sem levar em conta

as pessoas a quem estava agredindo, dizendo que culpados éramos todos nós do

PSDB.

Evidentemente, jamais faríamos uma desfeita desse tipo.

Falamos contra ela, sim, aos microfones dos nossos Parlamentos, onde

podemos fazê-lo. Mas a respeitamos porque ela é Prefeita eleita.

Da mesma forma, é de se estranhar a reação que teve o Ministro da Justiça.

Trata-se de mais um escorregão de um homem do primeiro escalão do Governo

Lula. Daqui a pouco não vai sobrar nenhum. Esse, então, disse ontem que atirar a

galinha contra a Prefeita seria o mesmo que atirar um veado contra um homem que

estivesse lá na tribuna.

Para o Ministro Márcio Thomaz Bastos, um homem que todos nós

respeitamos, não só pela condição de Ministro, mas por toda sua história como

advogado, político, defensor dos direitos humanos e da democracia, usar uma

expressão desse tipo — preconceituosa, atrasada, ofensiva — é inaceitável!

Sr. Presidente, os membros do Governo do PT estão muito nervosos, estão

muito tensos. É preciso diminuir essa tensão, de maneira que a Sra. Marta Suplicy

exerça seu papel com responsabilidade e o Sr. Márcio Thomaz Bastos venha a

público pedir desculpas pela incontinência verbal de sua expressão contra pessoas

que têm sua escolha, sua opção, mas que evidentemente escondem de parte do Sr.

Márcio Thomaz Bastos um preconceito inaceitável.
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O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, deixa

a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João

Paulo Cunha, Presidente.
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O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, atingindo o quorum regimental, peço a V.Exa. que nos dê um tempo

para que mudemos o voto para “não” e para que os Deputados que estavam em

obstrução possam votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado Moroni Torgan, durante

o pronunciamento dos Deputados João Alfredo e Severiano Alves, vou solicitar aos

Srs. Deputados que não registraram seus votos que assim o façam, pois vamos

encerrar a votação após a fala dos 2 companheiros.
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O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, outros companheiros já falaram do assunto, mas quero lamentar a

decisão da Juíza Selene Maria de Almeida, do Tribunal Regional Federal da 1ª

Região, que devolve eficácia à lei brasileira de biossegurança. É preciso lembrar que

desde 1998 valia uma decisão do Juiz Prudente, da Justiça do Distrito Federal, que

determinava que a Monsanto, para poder plantar e comercializar a soja RR

(Roundup Ready), teria de realizar estudos prévios de impacto ambiental, como

determina a Constituição Federal. É preciso lembrar que a liberação da soja RR feita

pela CTNBio em 1998 deu-se com base em estudos realizados nos Estados Unidos

e não aqui em nosso País. É preciso também lembrar que durante esses quase 5

anos a Monsanto se negou a fazer esse estudo prévio de impacto ambiental.

Não conheço, Sr. Presidente, o teor da decisão da Juíza Selene, mas, por

uma leitura muito rápida da notícia publicada pela imprensa, parece-me claro que

ela desrespeita o princípio da precaução, adotado e assinado pelo Governo

brasileiro ainda em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente

e Desenvolvimento.

Temos esperança de que essa decisão possa ser revertida em instância

superior. Mais do que isso, que a nova lei remetida a este Congresso restabeleça

que, na verdade, a CTNBio tem competência — é verdade — para tratar de

biossegurança, mas não para invadir a área de competência do Ministério do Meio

Ambiente — ou seja, por meio do IBAMA, realizar um estudo de impacto ambiental;



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

1001

nem tampouco a competência do Ministério da Saúde, de realizar os estudos sobre

os impactos na saúde humana.

Lamento ainda que nosso Governo não tenha, na época adequada, desistido

desse recurso, conforme solicitado pelas entidades que procuraram o Advogado-

Geral da União e vários Ministros deste Governo.

Chega essa decisão às vésperas do envio a esta Casa de uma nova lei.

Espera-se que o Executivo restabeleça aqueles princípios que são assinados pelo

nosso País com relação à segurança, ao meio ambiente e à precaução.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para

uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB-SP. Questão de ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Emenda Constitucional nº 32, de 2001, que

regulamenta a edição de medidas provisórias, veda a adoção delas na

regulamentação de artigo da Constituição alterado por meio de emenda promulgada

entre 1º de janeiro de 1995 e a promulgação desta emenda, inclusive.

A Emenda Constitucional nº 19, de 1998, em que se baseia esta medida

provisória, recebeu nova redação. Diz o inciso XIX do art. 37 — a redação dada pela

Emenda nº 19 — que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e

autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de

fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua

atuação. Ora, a medida provisória sobre a qual vamos deliberar foi editada

exatamente com base neste inciso, nesta disposição constitucional alterada pela

Emenda nº 19. Portanto, ela não poderia ser regulamentada por medida provisória.

A Emenda nº 32, repito, veda a adoção de medida provisória na

regulamentação de emenda constitucional promulgada entre 1º de janeiro de 1995 e

a promulgação desta emenda.

Ora, a Emenda Constitucional nº 19, cujo dispositivo citado a medida

provisória visa regulamentar, foi promulgada em 1998. Logo, não poderia esta

providência ter sido adotada por medida provisória. Eu creio que estamos diante de

uma questão constitucional grave, a respeito da qual peço a manifestação de

V.Exa., Sr. Presidente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

1003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado Aloysio Nunes, tendo a

interpretar o argumento de V.Exa. como correto. O raciocínio que desenvolve, a

partir da regulamentação da edição de medidas provisórias, de fato, fez referência a

um prazo determinado em que não poderiam incidir novas medidas provisórias

sobre aqueles assuntos tratados durante a promulgação de outras medidas durante

determinado período. Ocorre que o Relator, Deputado Neuton Lima, apresentou um

parecer no plenário, votado pelo próprio Plenário, que interpretou que havia base

constitucional para fazer prosperar essa medida provisória. De tal forma que, apesar

de considerar os argumentos de V.Exa. relevantes e pertinentes, fico, neste

momento, com a opção do Plenário em dar constitucionalidade ao parecer

apresentado, garantindo a continuidade da votação da medida. Sem prejuízo,

entretanto, de que V.Exa. formalize à Mesa essa questão de ordem para que

possamos reavaliar o tema com um pouco mais de profundidade.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Presidente, agradeço, e manifesto

a intenção de que V.Exa. torne a se pronunciar sobre esta questão, que me parece

grave, com mais minúcia e calma em outra ocasião.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Muito obrigado, Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou encerrar a votação.
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A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)

- Sr. Presidente, V.Exa. e esta Casa acompanharam a ação da CPI da Pirataria no

Estado do Rio de Janeiro, na sexta-feira. Ocorre que a Cônsul da China, em nosso

Estado, Sra. Wang, está preocupada com a imagem da comunidade chinesa

perante a sociedade local.

Em nome da Comissão, em meu nome e dos Deputados Leonardo Picciani,

Júlio Lopes e do Presidente Deputado Medeiros, quero dizer que, de nenhuma

maneira, em nenhum momento, confunde-se a ação de um ou outro cidadão da

China com a comunidade chinesa do Estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outro

Estado do País.

Todos nós desta Casa legislativa respeitamos a comunidade chinesa em

nosso País e entendemos ser ela constituída, na sua totalidade, de trabalhadores e

pessoas de bem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está encerrada a votação.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Mesa vai anunciar o resultado:

270 votos “sim”; 91  votos “não”, no total de 362 Srs. Deputados.

ESTÁ MANTIDA A EXPRESSÃO.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -  Sobre a mesa requerimento do

nobre Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia, de destaque para votação em

separado do art. 3º do PLV apresentado à Medida Provisória nº 121, de 2003, com

vista à sua supressão.
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O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, votei com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Com a permissão dos Srs.

Deputados, vou desligar os microfones do plenário. Posteriormente, concederei a

palavra ao Deputado Alberto Fraga, entre outros.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para encaminhar, concedo a

palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio, que falará a favor da matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-SP. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, peço encarecidamente a atenção de

V.Exas., particularmente a do Relator. Começo, perguntando sobre o objetivo, tanto

da medida provisória como do projeto de lei de conversão apresentado.

Na leitura da matéria nos inteiramos de que o objetivo da MP é a criação de

um banco múltiplo e também de uma administradora de consórcios. Não vou

questionar — já o fiz em outro momento — a utilização de medida provisória para

tratar dessa matéria. Mas vou, especificamente, fazer a leitura do art. 3º, que diz:

“A subsidiária integral de que trata o inciso I do art.

1º desta lei não está condicionada aos resultados de

consultas a banco de dados de órgãos de proteção ao

crédito para realização de suas operações, observadas as

demais disposições legais aplicáveis”.

Questiono este artigo, e por isso me inscrevi para falar a favor do destaque.

Porque, a partir do instante em que o artigo dispõe que a subsidiária não está

condicionada; permite-se a consulta e a deliberação. A resolução de atender a uma

solicitação, seja de crédito ou seja para integrar um consórcio, fica com aquela

pessoa que vai tratar da matéria. Portanto, o cidadão que vai em busca seja de

crédito para seu empreendimento, seja da oportunidade de participar de um

consórcio para aquisição de bem durável pode se ver prejudicado na sua intenção.

Então, podemos dizer que este art. 3º deve ser suprimido, porque ele é discricionário

com o funcionário que vai tratar do tema, o que vai decidir: “Empresto para João,
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mas não para Maria; não vou emprestar para José, porque não gostei das

informações que recebi a respeito dele”, etc.

Lembro que as entidades que tratam do crédito nem sempre, e por razões

humanitárias inclusive, dão o devido tratamento. Às vezes, a pessoa devolve um

produto, interrompe um pagamento e, a partir daí, tem seu nome manchado e passa

a ser um perseguido, um excluído. Tenho certeza de que a razão de ser desta

medida provisória é tratar dos que não têm crédito no banco comum, convencional,

que não conseguem chegar a um consórcio convencional, comum.

Mas vou além, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares. Diz aqui, vou

repetir: “A subsidiária integral de que trata o inciso I do art. 1º desta lei não está

condicionada aos resultados de consultas a bancos de dados de órgãos de proteção

ao crédito”.

Por outro lado, o art. 3º não menciona as administradoras de consórcio

previstas no inciso II do artigo 1º.

Portanto, Srs. Parlamentares, haverá duplicidade de tratamento entre os que

vão em busca de crédito e os que, uma vez inscritos no consórcio, vão em busca da

possibilidade de passarem a pretender a aquisição de um bem durável.

É uma discricionariedade que não podemos aceitar. É um tratamento desigual

para situações que deveriam ser tratadas igualmente. É, sobretudo, lesão de um

direito que deveria ser garantido no inciso I para os que se inscrevem, que estariam

contemplados no inciso II.

Por isso, peço ao Sr. Relator que preste atenção a este destaque supressivo

de todo art. 3º, para que não venhamos, mediante ação deste Plenário, praticar mais

injustiça para com os excluídos.

É importante que votemos favoravelmente a este destaque.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Para falar contra o destaque e a favor do

texto, concedo a palavra ao nobre Relator Deputado Neuton Lima.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Sem revisão do orador.)  - Sr. Presidente, a

manutenção deste artigo é de vital importância para atingirmos o objetivo pelo qual

foi proposta esta medida provisória.

É público e notório que o Governo tem as melhores intenções de atender

claramente à camada da sociedade excluída de qualquer meio de financiamento.

Na medida provisória, este Relator entendeu a necessidade do Governo e

instituiu o art. 3º, que não existia na proposta governamental. A iniciativa é deste

Relator. Determinamos que a consulta aos órgãos de proteção não seja vinculativa à

concessão do crédito. Hoje, no mercado, quando um indivíduo se dirige a uma

agência para solicitar crédito, verificado seu cadastro nos órgãos de proteção, se

seu nome constar da lista, automaticamente não lhe é permitido o acesso ao crédito.

Então, para complementarmos a medida ou a política social implantada no

País, é fundamental que o banco não vincule a  concessão do crédito à consulta

desses órgãos.

O texto está claro:

(...) “não está condicionada aos resultados de consultas a

bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito para

realização de suas operações, observadas as demais

disposições legais aplicadas”.

O legislador quer dizer que o Cadastro de Emitente de Cheque Sem Fundo —

CCF, sob a responsabilidade do Banco Central, órgão legal para coordenar tal ação,

possui o titular ou o diretor, que realizará a consulta. Agora, ao SERASA, ao SPC
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não se vincula a concessão do crédito. O banco pode conceder o crédito, mesmo

que o nome do indivíduo esteja constando da lista negativa dos órgãos

mencionados.

A manutenção desse texto na lei, no projeto de conversão, é de fundamental

importância para esses 40 milhões de brasileiros que não têm acesso ao crédito e

que hoje estão entregues a essas redes de lojas que, ao venderem seus produtos,

cobram taxas de juros escorchantes de 6%, 8,5% ao mês. O microcrédito vai fazer

com que esse cidadão possa ter direito de comprar seus bens de consumo, pagando

um juro menor, por meio da subsidiária que esta Casa está criando.

E mais: não podemos modificar o inciso II, como querem alguns

Parlamentares, porque o inciso II trata da criação de uma administradora de

consórcio, nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio. E a administradora de

consórcio gerencia exatamente recursos de terceiros: cria e gerencia o recurso do

grupo. Se o grupo entender que não precisa da comprovação de renda, fica assim

estabelecido. Se o grupo entender que necessita da comprovação de renda, em

decorrência do risco que o grupo vai estar assumindo, é o grupo que vai determinar.

O banco é apenas o gestor da administração. Para isso ele vai ter, nas suas

normatizações, estatuída  sua taxa de administração como qualquer outro consórcio.

Agora, o risco é do grupo; não pode ser do banco.

Já no caso do banco múltiplo, quando nós fizemos a correção na última frase

do inciso “sem a obrigatoriedade da comprovação de renda”,  o risco é do banco. E

esta é a ação social que o banco vai estar desenvolvendo em nosso País.

Portanto, nós solicitamos à base e a todos os Parlamentares que estão em

plenário que votem pela manutenção do art. 3º, contra esse destaque.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

1015

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra, para falar a

favor do DVS, ao Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos favoráveis ao DVS porque queremos

que o pequeno agricultor, o pequeno produtor, o pequeno comerciante e o prestador

de serviço tenham acesso, sem limitações ou condicionamentos, a esse crédito.

O destaque precisa ser aprovado, porque, conforme está no art. 3º, a

subsidiária integral de que trata o inciso I do art. 1º desta lei não está condicionada

aos resultados de consultas a bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito.

Ora, se não está condicionada, porque constar no corpo da lei? Então nada

mais justo e certo do que se retirar esse art. 3º, porque ele está sobrando, é

despiciendo, na linguagem dos juristas.

Portanto, queremos que o crédito chegue de uma forma mais fácil e mais ágil

aos pequenos produtores. Não podemos concordar em que esse artigo fique para

prejudicar quem vai buscar o crédito.

Disse ainda há pouco, Sras. e Srs. Deputados, que o Banco do Brasil não

precisaria dessa medida provisória para conceder o microcrédito, pois tem estruturas

conexas a ele, com pessoal qualificado e treinado para de imediato iniciar uma

operação de crédito para impulsionar as atividades com o microcrédito. Repito, o

Banco do Brasil não precisa dessa medida provisória.

Existia, no projeto, o Programa de Geração de Renda — acho que não existe

mais. O Banco do Brasil, com muita competência, fez chegar esse programa às 5

Regiões do Brasil, por meio de convênios com Prefeituras, com organizações não-
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governamentais, levando recursos ao pequeno industrial, ao pequeno produtor, ao

padeiro, à costureira, enfim, a quem necessita de crédito para produzir.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, este Governo já poderia há muito tempo estar

concedendo crédito para quem dele precisa. Aprovada da forma que está, essa

medida provisória criará empecilhos para quem recorrer ao banco para conseguir

crédito.

Sras. e Srs. Deputados, é chegado o momento de criarmos certas facilidades.

Não podemos mais conviver com esta situação caótica de desemprego galopante;

País em recessão; indústria sem produzir, com os produtos estocados; fábricas

decretando férias coletivas contra a vontade de seus donos, que gostariam de

manter o emprego. Tudo tem limite. Precisamos encontrar uma forma de agilizar a

concessão do crédito e com isso gerar mais renda e postos de trabalho. O brasileiro

comum, que paga o colégio dos filhos e coloca comida na mesa todos os dias,

precisa desse benefício.

Sr. Presidente, somos favoráveis à retirada do texto, a favor da aprovação do

DVS.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em votação o destaque da

bancada do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vamos ouvir a orientação dos Srs.

Líderes.

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PRONA? (Pausa.)

Como vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PDT vota pela manutenção do artigo por entender que o mais

importante para que os pequenos e microempreendedores tenham acesso a esses

mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais é a informação. É isso o que falta para que

eles recebam o microcrédito e comecem a produzir e gerar empregos. Não devemos

tentar impedir ou limitar a atuação dos microempreendedores.

O PDT, portanto, vota contra o destaque, a favor da manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O PDT vota "sim", Deputado Dr.

Hélio.

Como vota o PPS?

O SR. JÚNIOR BETÃO (PPS-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PPS vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PSB, Deputado

Bernardo Ariston?

O SR. BERNARDO ARISTON (PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PSB vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PL?
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O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco/PL-RR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - O PL vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PP, Deputado Celso

Russomanno?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o Partido Progressista vota "sim". Este não é o texto ideal, mas

atende às necessidades daqueles que têm baixa renda, vivenciam problemas com a

proteção do crédito e querem fazer alguma coisa para gerar empregos no País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PTB, Deputado

Marcondes Gadelha?

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o que surpreende em toda esta discussão é o atraso com

que o Brasil descobriu as virtudes do microcrédito.

Esse sistema foi criado em 1973, há 30 anos, portanto, em Bangladesh,

pequeno país do Golfo de Bengala. Sua filosofia se expandiu por todo o mundo, com

resultados extraordinários em termos de melhoria de qualidade de vida e

surpreendentes em termos financeiros, dado o baixíssimo índice de inadimplência.

Rendeu Prêmios Nobel a inúmeros economistas preocupados com inclusão social,

reforço da cidadania e ampliação do mercado interno.

O Brasil, infelizmente, ainda está engatinhando. Para se ter uma idéia, a

maior instituição de microcrédito da América Latina é o Banco do Nordeste, que no

ano passado aplicou na área apenas a miseranda quantia de 70 milhões de reais. O

Governo atual está disponibilizando 2 bilhões e 400 milhões de reais para o

microcrédito. Não é hora de procrastinar ou tentar descaracterizar este texto, até
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porque estamos no caminho para o enfrentamento das desigualdades sociais deste

País, que tem a terceira pior distribuição de renda entre 150 países catalogados pela

ONU, apenas se comparando às cubatas africanas.

Sr. Presidente, está na hora de tomar uma atitude definitiva e acelerar esta

votação. O PTB vota pela manutenção do texto, contra o DVS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PSDB, Deputada

Rose de Freitas?

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB-ES. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, comungamos com o sentimento do Deputado Nelson

Marchezan, mas temos observações a fazer. Aprovamos o mérito da MP por

considerar importante o microcrédito e entendemos que o seu objetivo é o de fazer

com que o crédito chegue ao consumidor final. O Relator, porém, nos surpreende

duplamente.

Primeiro, por sugestão do Deputado Carlos Sampaio, S.Exa. aceita substituir,

no inciso I do art. 1º, a expressão “com ou sem qualquer comprovação de renda” por

“sem comprovação de renda”. Logo em seguida, mantém a expressão no inciso II do

mesmo artigo.

Fica uma pergunta ao nobre Relator, que, sei, está dotado das melhores

intenções. S.Exa. permite que o art. 3º permaneça no texto, com a seguinte redação:

“Art. 3º. A subsidiária integral de que trata o inciso I

do Art. 1º desta Lei não está condicionada aos resultados

de consultas a bancos de dados de órgãos de proteção

ao crédito, para a realização de suas operações,

observadas as demais disposições legais aplicáveis”.
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Pergunto-me se o Relator pretende deixar aberta a oportunidade para que

alguém desfaça tudo o que se conseguiu com esta medida provisória.

Sr. Presidente, o PSDB votou a favor do mérito, mas agora votará “não”.

Somos a favor da retirada deste artigo porque entendemos que deve ficar a critério

daquele que concederá o microcrédito subordinar ou condicionar a sua aprovação. E

isso é importante, não é falácia.

O PSDB vota “não”, a favor da retirada do texto do art. 3º.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PMDB?

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, este dispositivo corresponde a um acréscimo introduzido

pelo Relator exatamente para viabilizar a outorga do crédito a quem eventualmente

sofra restrições nos órgãos de proteção ao crédito. Ao contrário do que se

asseverou agora há pouco, o Relator merece nosso pleno elogio pela introdução do

dispositivo.

O PMDB vota “sim”, pela manutenção do texto, contra o destaque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PFL?

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, em primeiro lugar queremos ressaltar a boa intenção e a boa

vontade do Relator. Entendemos ser o microcrédito fundamental para auxiliar

milhões de brasileiros. Isso precisa estar claro. Não queremos, de maneira alguma,

evitar a concessão do crédito. Pelo contrário. O PFL quer simplificar esse processo.

A intenção do Relator era justamente a de não vincular a concessão do

crédito à consulta a órgãos de proteção ao crédito. Essa era a idéia, mas o texto dá

margem à interpretação de que deve ser feita essa consulta, e só então não se
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condicionaria o seu resultado. A nosso ver, a consulta nem deveria ser feita, porque

queremos facilitar o processo. A pessoa que precisa do microcrédito pode não ter

boa renda no momento ou estar devendo na praça, mas com o microcrédito

conseguirá saldar suas dívidas, obter alguma renda para sua sobrevivência e, quiçá,

gerar mais empregos, beneficiando outras famílias.

O PFL é totalmente favorável ao microcrédito, mas não é favorável à

burocratização de sua concessão.

Votamos favoravelmente ao destaque. Votamos “não”, Sr. Presidente.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PT vota “sim”.

Aproveito a oportunidade para fazer um contraponto aos Líderes do PSDB e

do PFL. S.Exas. estão apoiando tanto o microcrédito, que já estamos há 7 horas no

plenário e não conseguimos votar a matéria.

Sr. Presidente, fico imaginando por que não se pensou nisso antes. Afinal de

contas, o Banco do Brasil é uma instituição centenária. Essa bela idéia de realizar o

microcrédito, de o BB incentivar o consórcio de bens duráveis, aquecendo a

economia, poderia ter sido adotada há mais tempo.

Mas, antes tarde do que nunca. O Governo Lula quer aprovar essa medida

provisória para que esse mecanismo, que promove cidadania na área do crédito

para quem nunca pôde ter um cartão do Banco do Brasil, possa ser operado

imediatamente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, até que enfim, após a votação desse destaque e de 7 horas de

debate, o Brasil poderá ter o microcrédito.
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Vamos votar, porque o País precisa disso!

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, a medida provisória em exame é de grande alcance porque

beneficiará milhões de famílias de baixa renda, colaborará no esforço da inclusão

social e, sem dúvida nenhuma, ajudará a dinamizar a nossa economia.

O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o Partido Verde vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -  Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -  Os Srs. Deputados que forem

pela manutenção do art. 3º  permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.

Está mantido o texto.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -  Há sobre a mesa e vou submeter

a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -  Os Srs. Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.

A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado.
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O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nas votações anteriores, votei de acordo com a orientação do meu

partido.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - As Sras. e os Srs. Deputados que

não votaram nas votações anteriores terão justificados seus votos na próxima

votação nominal.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item 2.

           Medida Provisória nº 122, de 2003

                   (Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº

122, de 2003, que dispõe sobre o direcionamento de

depósitos à vista captados pelas instituições financeiras

para operações de crédito destinadas à população de

baixa renda e microempreendedores, autoriza o Poder

Executivo a instituir o Programa de Incentivo à

Implementação de Projetos de Interesse Social – PIPS, e

dá outras providências. Pendente de parecer da

Comissão Mista.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sobre a mesa requerimento

subscrito pelo nobre Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia, com base no

Regimento Interno, para retirada de pauta da Medida Provisória nº 122, de 2003,

constante do item 2 da presente Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em votação.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

1032

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os Srs. Deputados que são

favoráveis permaneçam como se encontram.

O SR. PAUDERNEY AVELINO -  Sr. Presidente, queremos encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V.Exa. é prova de que a Mesa

aguardou sua chegada ao microfone.

Tem V.Exa. a palavra para encaminhar.

O SR. PAUDERNEY AVELINO  (PFL-AM. Sem revisão do orador.) - Muito

obrigado,  Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, depois do encaminhamento

da votação, apresentarei uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Questão de ordem tem

precedência, Deputado Arnaldo Faria de Sá. V.Exa. aguarda?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Aguardo o encaminhamento da votação,

Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.

Deputado Pauderney Avelino para encaminhar a matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, entendemos que a medida provisória em exame padece de vício que

não está sanado: a criação de fundos sem a respectiva dotação orçamentária.

Portanto, estamos solicitando a retirada dessa medida provisória para que o

Governo possa sanar o problema da dotação orçamentária. Até o presente

momento, não foi editada medida provisória que criasse dotação orçamentária para

tal.

Portanto, somos favoráveis à retirada de pauta dessa matéria.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os Srs. Deputados que são

favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa)

REJEITADO.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

1036

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para oferecer parecer à medida

provisória e às emendas, concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Afonso.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, V.Exa. me garantiu a

palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Desculpe, Deputado Paulo

Afonso.

Tem a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá para uma questão de ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Questão de Ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o art. 4º dessa medida provisória fala da criação de 2

fundos: o Fundo de Investimento Imobiliário e o Fundo de Investimentos de Direitos

Creditórios. Peço a atenção de V.Exa. para o art. 165, § 9º, da Constituição Federal.

“Art. 165....................................................................

 § 9º Cabe à lei complementar:

II - Estabelecer normas de gestão financeira e

patrimonial da administração direta e indireta, bem como

condições para a instituição e funcionamento de fundos”.

Sr. Presidente, a Constituição Federal, no seu art. 165, § 9º, diz que cabe à lei

complementar a instituição de fundos, e no art. 4º desta medida provisória estão

sendo criados 2 fundos: o Fundo de Investimento Imobiliário e o Fundo de

Investimento de Direitos Creditórios.

Não podemos, portanto, por medida provisória, criar fundos, quando a

Constituição Federal textualmente determina em seu art. 165, § 9º, que só lei

complementar pode tratar da instituição de fundos.

É a questão de ordem que formulo a V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado Arnaldo Faria de Sá,

recebo a questão de ordem de V.Exa, mas vou aguardar o parecer do nobre Relator

sobre a constitucionalidade da medida. Depois remeterei ao Plenário o parecer do

nobre Relator.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Com a palavra o nobre Deputado

Paulo Afonso, para proferir parecer à Medida Provisória nº 122, de 2003.

O SR. PAULO AFONSO (PMDB-SC. Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a relatar a Medida

Provisória nº 122, de 2003, encaminhada por intermédio da Mensagem nº 274, de

25 de junho de 2003.

Nos termos desta medida provisória, ora submetida à apreciação do Plenário

da Câmara dos Deputados, pretende o Poder Executivo implementar duas medidas:

I - determinar aos bancos comerciais, aos bancos múltiplos com carteira

comercial, à Caixa Econômica Federal, bem como às cooperativas de crédito de

pequenos e microempresários ou de microempreendedores que apliquem, em

operações de crédito destinadas à população de baixa renda, parcela dos depósitos

à vista;

II - instituir o Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de

Interesse Social — PIPS, voltado à execução de projetos de desenvolvimento

urbano em infra-estrutura, nos segmentos de saneamento básico, energia elétrica,

gás, telecomunicações, rodovias, sistemas de irrigação e drenagem, portos e

serviços de transporte em geral, habitação, comércio e serviços, por meio de Fundos

de Investimento Imobiliário — FII e de Fundos de Investimento em Direitos

Creditórios — FIDC, lastreados em recebíveis originados de contratos de

compromisso de compra, de venda, de aluguéis e de taxas de serviços,

provenientes de financiamento de projetos sociais, com participação dos setores

público e privado.
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Em relação ao crédito destinado à população de baixa renda, referido pelo

item I, a medida provisória em apreciação estabelece que o valor máximo por cliente

não poderá ser superior a R$1.000,00. A regulamentação, a ser baixada pelo

Conselho Monetário Nacional, abrangerá, entre outros itens: o percentual de

direcionamento de recursos, a taxa de juros máxima para os tomadores e o valor

máximo da taxa de abertura de crédito.

A Exposição de Motivos nº 139, do Sr. Ministro da Fazenda, destaca que

estudos recentes sobre microcrédito indicam que os mais pobres defrontam-se com

dificuldades para acessar os produtos e serviços oferecidos pelo mercado financeiro,

em função da assimetria de informações, dos custos elevados das tarifas e,

principalmente, do escasso e caro crédito em suas diversas modalidades.

Nesse contexto, a medida ora proposta objetiva complementar os programas

de microcrédito e outros similares já em curso, expandindo o fluxo de crédito aos

segmentos de população de baixa renda, visando atender prioritariamente as

pessoas físicas detentoras de depósitos à vista e aplicações financeiras de pequeno

valor, os microempreendedores atendidos por entidades especializadas em

operações de microcrédito e as pessoas físicas de baixa renda selecionadas por

critérios a serem regulamentados.

Por outro lado, os recursos do PIPS, mencionados pelo item II, serão

destinados:

a) ao financiamento, pelo prazo máximo de 60 meses, de até 30% do valor

total de cada projeto às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco

Central do Brasil, que utilizarão os recursos para aquisição de cotas dos FII ou

FIDC;
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b) à subvenção econômica relativa à equalização entre o custo do

financiamento e a taxa de retorno dos recebíveis oriundos de cada projeto, até o

limite de prazo do financiamento referido.

A exposição de motivos do Sr. Ministro da Fazenda enfatiza que, apesar da

existência de programas sociais para prover investimentos públicos em

desenvolvimento urbano e infra-estrutura, as demandas por esses serviços são de

tal ordem e as restrições fiscais tão rigorosas, que se faz urgente encontrar

alternativas para viabilizar sua execução de maneira mais efetiva.

Ao mencionar o setor de habitação, o documento referido estima um déficit

habitacional de 5,4 milhões de moradias, das quais 3,8 milhões correspondem ao

déficit urbano e 1,6 milhão ao déficit rural. Diante da existência de projetos privados

de amplo alcance social que necessitam de incentivo financeiro por parte do setor

público, a criação do programa viabilizará a realização de investimentos com

parceria entre setores público e privado ainda este ano.

A aplicação proposta dos recursos públicos viabilizará a constituição de

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ou Fundos de Investimento

Imobiliário, por meio de financiamento às instituições financeiras gestoras dos

projetos aprovados para aquisição de até 30% do total de cotas, conjuntamente com

concessão de subvenção econômica para os custos do financiamento, resultando

em efetiva atuação do Governo no enfrentamento do grave problema de déficit

habitacional e de infra-estrutura que afeta o País e a sociedade.

À medida provisória em apreciação foram oferecidas 17 emendas a seguir

sintetizadas:
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A Emenda nº 1, apresentada pelos Senadores Antero Paes de Barros, Leonel

Pavan e Arthur Virgílio, modifica o inciso II do art. 1º, estabelecendo que as taxas de

juros efetivas serão limitadas à TJLP, vedada a cobrança de quaisquer outras taxas

ou despesas, à exceção da taxa de abertura de crédito.

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Fábio Souto, propõe que os

tomadores dos recursos relacionados pelo art. 1º sejam as pessoas físicas de baixa

renda, cujos critérios para seu enquadramento, a serem fixados pelo Conselho

Monetário Nacional, excluam a titularidade de depósito à vista ou de aplicação

financeira.

A Emenda nº 3, dos Senadores Leonel Pavan, Arthur Virgílio e Antero Paes

de Barros, também propões alteração na caracterização dos tomadores de crédito.

Esses seriam as pessoas físicas de baixa renda, detentoras ou não de depósitos à

vista e aplicações financeiras de pequeno valor, que se enquadram no inciso I do

art. 3º da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001 (Fundo de Combate e

Erradicação da Pobreza), e os microempreendedores, que preencham os requisitos

estabelecidos previamente pelo respectivo SEBRAE regional.

A quarta emenda, de autoria do Deputado Enio Bacci, propõe que a parcela

dos depósitos à vista, mencionada pelo art. 1º, caput, possa ser direcionada às

organizações da sociedade civil de interesse público e às organizações não

governamentais atuantes no segmento de concessão de crédito à população de

baixa renda.

A quinta emenda, dos Senadores Leonel Pavan, Arthur Virgílio e Antero Paes

de Barros nº 5. Suprime os incisos II, III e IV, do art. 2º, retirando a competência do

Conselho Monetário Nacional para definir o percentual de direcionamento dos
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recursos captados, os critérios para enquadramento das pessoas físicas detentoras

de depósitos à vista e aplicações financeiras de pequeno valor e os critérios para

enquadramento dos microempreendedores.

A Emenda nº 6, do Deputado José Carlos Araújo, propõe a elevação do valor

máximo do crédito por cliente para R$3.000,00, modificando o inciso IV, do art. 2º.

A emenda seguinte, também do Deputado José Carlos Araújo, propõe novo

limite do crédito por cliente: R$5.000,00.

A alteração do valor máximo por cliente também é proposta pela Emenda nº

8, do Deputado José Carlos Aleluia, que preconiza o limite de R$2.000,00.

Este limite é elevado para R$5.000,00, segundo propõe a Emenda nº 9, dos

Senadores Leonel Pavan, Arthur Virgílio e Antero Paes de Barros.

A Emenda nº 10, apresentada pelo Deputado José Carlos Aleluia, propõe a

ampliação do teto de financiamento com recursos do PIPS para 70% do valor total

de cada projeto enquadrado. Para tal, apresenta nova redação para o inciso VI do

art. 2º.

A Emenda nº 11, dos Senadores Arthur Virgílio, Leonel Pavan e Antero Paes

de Barros, propõe a supressão do art. 3º, que estabelece o recolhimento dos

recursos não aplicados, nos termos da presente medida provisória, ao Banco

Central, sem remuneração, permanecendo indisponíveis.

A Emenda nº 12, do Deputado Enio Bacci, propõe a não-incidência da CPMF

sobre a movimentação financeira dos pequenos tomadores, mencionados pelo art.

1º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” da medida provisória em apreciação. Para tal,

propõe acréscimo de inciso ao art. 3º da Lei nº 9.311, de 24 de novembro de 1996.
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A emenda seguinte, dos Senadores Arthur Virgílio, Leonel Pavan e Antero

Paes de Barros, propõe a supressão do parágrafo único do art. 4º, que submete os

fundos FII e FIDC às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pela

Comissão de Valores Mobiliários.

A Emenda nº 14,  também apresentada pelos Senadores Arthur Virgílio,

Leonel Pavan e Antero Paes de Barros, propõe a supressão dos arts. 4º, 5º, 6º, 7º e

8º da presente medida provisória, que tratam, respectivamente, da instituição do

PIPS, de seus objetivos, de sua destinação de recursos, além das competências do

Poder Executivo, do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários na

regulamentação do programa.

Emenda nº 15, do Deputado Eduardo Paes, acrescenta novo artigo

determinando que Caixa Econômica Federal disponibilize acesso a seu Cadastro

Social Único às instituições financeiras que optem por operar com o microcrédito.

A Emenda nº 16, dos Senadores Antero Paes de Barros, Arthur Virgílio e

Leonel Pavan, propõe a supressão do § 2º do art. 5º, para impedir que o Poder

Executivo possa incluir outros objetivos, além dos previstos pelos incisos I e II, a

serem abrangidos pelo PIPS.

Finalmente, Emenda nº 17, apresentada pelo Deputado Benedito de Lira,

altera o inciso I do art. 5º, adjetivando os núcleos habitacionais a serem criados em

urbanos e rurais.

Estando já esgotado o prazo para manifestação da Comissão Mista a que se

refere o § 9º do art. 62 do texto constitucional, sem que a mesma houvesse sido

instalada, cabe-nos, em decorrência da designação da Mesa da Câmara dos
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Deputados, oferecer parecer pela referida Comissão Mista à Medida Provisória nº

122, de 2003.

Passo ao voto.

O primeiro aspecto a ser examinado é concernente à admissibilidade da

medida provisória em apreciação, em face dos requisitos constitucionais de

relevância e urgência e das vedações constantes do § 1º do art. 62 da Constituição

da República.

Em defesa da relevância e urgência da matéria, a Exposição de Motivos do

Sr. Ministro da Fazenda ressalta que o grande vazio de crédito aos mais pobres, e

mesmo aos empreendedores informais, vem sendo preenchido em parte e de

maneira precária por entidades que atuam à margem do Sistema Financeiro

Nacional, geralmente a custos muito elevados e fora do controle direto da política

econômica.

Nesse contexto, a exposição de motivos do Sr. Ministro considera urgente

complementar os programas de microcrédito e outros similares já em curso, através

do direcionamento de parte dos depósitos à vista captados pelas instituições

financeiras para operações de microempréstimos.

Em relação à criação do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos

de Interesse Social — PIPS , a citada exposição de motivos salienta a necessidade

de atendimento às demandas sociais, cada vez mais visíveis e urgentes.

Destaca que a criação do PIPS gera potencial de investimentos em projetos

de interesse social, sem comprometer o ajuste das contas públicas, minimizando as

despesas primárias, uma vez que o Governo efetivamente participará apenas com

uma parcela da despesa referente à concessão de subvenção econômica.
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Desta forma, manifestamo-nos pelo acatamento dos pressupostos de

relevância e urgência das medidas ora propostas. Em nosso entendimento, a

medida provisória em apreciação não incorre em qualquer das vedações temáticas

estabelecidas pelo § 1º do art. 62 da Constituição da República. Consideramos

atendidos os requisitos de constitucionalidade e de juridicidade, bem como as

normas de boa técnica legislativa.

A seguir, faremos breves observações sobre as emendas apresentadas.

Em relação ao valor máximo de crédito por cliente, opinamos pela

manutenção do teto originalmente proposto — R$1.000,00 —, por considerá-lo

plenamente compatível com o objetivo central da medida provisória em apreciação,

que é o atendimento às camadas de mais baixa renda.

Temos posição contrária ao repasse dos recursos oriundos dos depósitos à

vista para as organizações da sociedade civil de interesse público e as organizações

não governamentais atuantes no segmento do microcrédito. Isso porque esse

financiamento, típico de uma instituição financeira de segunda linha, já é provido

pelo BNDES, através do Programa de Crédito Produtivo Popular.

Rejeitamos também a proposta de se retirar do Conselho Monetário Nacional

a atribuição de regulamentar os critérios para enquadramento dos tomadores de

crédito.

Somos contrários à proposta de isenção da CPMF sobre a movimentação dos

tomadores de crédito, cuja maioria trabalha na informalidade. A cobrança da

contribuição, além de possibilitar seu ingresso no mercado formal, tem um sentido

de educação para a cidadania.
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Em função do próprio princípio norteador da medida provisória em exame,

consideramos dispensável a utilização, pelas instituições financeiras, do Cadastro

Social Único da Caixa Econômica Federal. Esta medida impõe custo adicional à

Caixa, que teria de designar agência exclusiva para o fornecimento das

mencionadas informações.

Iniciando nossa apreciação sobre as emendas pertinentes ao Programa de

Incentivos à Implementação de Projetos de Interesse Social, manifestamos nosso

voto contrário à emenda que retira do texto original a aplicação, aos Fundos de

Investimento Imobiliário — FII e aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

— FIDC, das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pela

Comissão de Valores Mobiliários.

Somos de opinião que o Poder Executivo deve dispor da atribuição de incluir

outros objetivos do PIPS, além dos estabelecidos pelos incisos I e II do art. 5º. Esta

atribuição é importante para dotar a execução do programa de necessária

flexibilidade.

Por outro lado, propomos a manutenção do limite de financiamento às

instituições financeiras de até 30% do valor total de cada projeto, o que possibilita o

financiamento de maior número de empreendimentos e de maior participação da

iniciativa privada.

Finalmente, consideramos desnecessária a especificação da localização para

a criação e a implementação de núcleos habitacionais, uma vez que a necessidade

de construção de moradias na área rural é reconhecida pela sociedade brasileira.

Em face das razões mencionadas, manifestamo-nos pela rejeição das 17

emendas apresentadas.
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Por outro lado, o exame da compatibilidade e adequação orçamentária das

medidas provisórias, consoante o disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de

2002, do Congresso Nacional, “abrange a análise da repercussão sobre a receita ou

a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas

orçamentárias e financeiras vigentes, em especial com a Lei Complementar nº 101,

de 4 de maio de 2002, a lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e

a lei orçamentária da União”.

A exposição de motivos anexa ao texto da medida provisória em apreciação

esclarece que será necessária a aprovação de dotação orçamentária para viabilizar

a concessão de financiamento e a subvenção econômica, sendo que existe a

possibilidade de realocação de recursos de outros programas, cuja execução está

aquém do programado na Lei Orçamentária, não existindo maiores entraves à

viabilização da inclusão de recursos para o Programa de Incentivo à Implementação

de Projetos de Interesse Social no Orçamento de 2003, sendo obedecidos, dessa

forma, os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portanto, manifestamo-nos pela admissibilidade da Medida Provisória nº 122,

de 2003, considerando atendidos os pressupostos de relevância e urgência, bem

como observadas as vedações expressas no texto constitucional. Opinamos

também pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Quanto ao

mérito, opinamos pela sua provação e pela rejeição das emendas apresentadas, nos

termos do projeto de lei de conversão que ora oferecemos.

Esse projeto de lei de conversão contempla a íntegra da medida provisória

ora em exame, incluindo apenas novo dispositivo para atender à outra demanda

social relativa às operações de crédito rural. A exigência constante do § 2º do art. 16
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da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, impede, na prática, toda e qualquer

concessão de crédito rural complementar pelos agentes integrantes do Sistema

Nacional de Crédito Rural com encargos financeiros pós-fixados.

A opção até agora utilizada tem sido de suspender temporariamente a

aplicação do dispositivo. A última suspensão, como consta no art. 14 da Medida

Provisória nº 2.168/40, de 24 de agosto de 2001, foi até o dia 31 de julho de 2003.

Assim, faz-se necessário a previsão no art. 9º de nova suspensão, para que os

bancos possam continuar oferecendo tais financiamentos, atendendo à demanda

social histórica não só do Congresso Nacional, mas de toda a sociedade brasileira.

O dispositivo mencionado  tem a seguinte redação:

“Art. 9º  Para as operações de crédito rural contraídas a

partir de 31 de julho de 2003 até 31 de julho de 2007 não se

aplica o disposto no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de

maio de 1994”.

Este, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é  o parecer que submeto à

consideração de V.Exas.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Requerimento sobre a mesa.
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O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas votações, votei de acordo com a

orientação do meu partido, o PL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sr. Deputado, vou aproveitar o

registro de V.Exa. para informar às Sras. e aos Srs. Deputados que não votaram

que, exercendo o voto na próxima votação, automaticamente estarão justificadas as

anteriores.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Prorrogo a sessão até as 19h30.
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O SR. SILAS CÂMARA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SILAS CÂMARA (PTB-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nas votações anteriores, votei com o PTB.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado José Carlos Aleluia, para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

S.Exa. dispõe de até 8 minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Como Líder. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço um breve resumo sobre como

se encontra o projeto da reforma da Previdência até agora, portanto, antes da

votação dos próximos destaques.

As Oposições trabalharam no sentido de fazer evoluir a proposta. Não fomos

vencedores, porque esta proposta não é do PFL, mas temos a registrar algumas

importantes mudanças para os servidores públicos. A primeira delas diz respeito à

integralidade. Não fosse a eficiente e efetiva ação dos partidos de Oposição, os

trabalhadores do serviço público teriam perdido a integralidade. A proposta do

Governo era muito mais dura, muito mais severa do que qualquer outra jamais

imaginada em qualquer outro período da República.

O Governo demonstrou total desprezo pelo servidor público, tanto que temos

de creditar ao trabalho das Oposições o recuo que o Governo fez ao inserir a

integralidade no texto. É evidente que não é a integralidade que desejamos, uma

vez que ela será obtida na forma da lei e, portanto, os trabalhadores do serviço

público e nós, da Oposição, vamos ter de continuar trabalhando, mobilizados, no

sentido de que a lei não venha a desfazer aquilo que conseguimos durante a

votação da emenda constitucional.

O segundo ponto é relativo à questão da paridade. Não fosse a nossa luta —

e quero ressaltar a luta de vários companheiros do PSDB, do PFL e do PRONA —, a
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paridade teria desaparecido do mapa, teria sido esquecida e, portanto, estaríamos

num ponto em que tudo isso passaria a ser apenas história, letra morta.

Outro ponto em que evoluímos é a questão do subteto. O Governo insistia em

manter proposta em o subteto subverteria a hierarquia da Justiça Estadual frente à

Justiça Federal. O Governo insistia em que um desembargador de São Paulo

ganhasse menos que um Juiz Federal no início de careira. Lutamos por isso e

avançamos na questão.

 Defendemos teto e subteto. Por isso o PFL é contra os destaques do PTB,

partido da base do Governo, que pretende manter privilégios. Não votaremos a favor

de destaques que mantenham privilégios para nenhuma categoria, nem mesmo para

os Congressistas.

Com relação às pensões, reside aí o grande equívoco do Governo Lula. Não

sei que tipo de preconceito este Governo tem contra os pensionistas. Quem são os

pensionistas? Os pensionistas são os órfãos, as viúvas, a mulher dos policiais e dos

juízes assassinados no trabalho, os filhos e a mulher dos funcionários públicos que

morrem a qualquer tempo, na ativa ou não. O Governo entendeu que pensão era

igual à aposentadoria. Pensão não é o mesmo que aposentadoria; pensão é seguro.

A pensão tem de ser calculada com base no salário do servidor, não com base no

tempo de serviço.

Não fosse o trabalho das Oposições, o Governo teria mantido o texto

aprovado em plenário, segundo o qual, a viúva e os dependentes do servidor que

ganhava R$1.000,00 e morreu ainda no início da carreira, receberão pensão menor

que o salário mínimo. Foi o que o PT propôs, foi o que o Governo Lula propôs e foi o
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que o Plenário aprovou. Não fosse o trabalho das Oposições, repito, isso estaria

mantendo no texto.

Soube hoje que a base do Governo já está propondo novo destaque, uma

emenda aglutinativa. Só vamos discutir emenda aglutinativa depois de votarmos

nossos DVS para que os descontos das pensões não sejam de 55%. Vejam o

absurdo! Alguém que ganha R$4.400,00, se morrer novo, deixa como pensão um

salário mínimo e; se morrer no fim da carreira, R$2.400,00. Os R$2.000,00 que

excederem baixam para R$1.000,00 e, sobre este valor, ainda incidirão os 11%.

Como se diz no Nordeste, no meu sertão, “além da queda, o coice” — ou

seja, o cidadão cai do cavalo e ainda leva coice.

Não entendo por que motivo o Governo trata os servidores públicos dessa

forma. Assim agindo, ele não atinge somente os pensionistas, mas os servidores da

ativa, que perdem a tranqüilidade. Como podemos pedir calma a um policial, que

corre risco de vida subindo o morro do Rio de Janeiro para defender a sociedade, se

ele sabe que sua esposa e seu filho podem ficar desamparados por causa de um

governo que demonstra insensibilidade em relação à vida do trabalhador?

Esse ponto ainda está pendente. Sua votação ficará para amanhã ou para a

próxima semana. Espero que todos os Deputados e, sobretudo, as Deputadas do

PFL, que tão bem representam as mulheres nesta Casa, sempre presentes e

lutadoras, nos ajudem a conversar com os Deputados e as Deputadas do PT, do

PCdoB, do PSB, do PPS, partidos da base do Governo, a fim de convencê-los do

quanto é importante para todos garantir a vida e a sobrevivência dos seus

dependentes.
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O Governo deixou desamparado ainda outro item: a previdência

complementar. A Administração não dá atenção a essa matéria, porque não tem

coragem de votar o PL nº 9. O PT sempre foi contra a proposta. Mas, agora,

resolveram inserir tal proposta na Constituição.

Sr. Presidente, outro ponto que entendemos importante foi a presença e a luta

das Oposições com relação ao regime especial dos servidores militares dos

Estados. O Governo desprezava completamente as peculiaridades das políticas

estaduais.

Portanto, o PFL está cumprindo o papel de oposição — e não vamos arredar

um passo dessa nossa posição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. CARLOS SOUZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, votei com o partido nas últimas votações.

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

votei de acordo com a orientação da bancada nas últimas votações.
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A SRA. ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concederei a palavra a V.Exa.,

nobre Deputada Rose de Freitas, depois da Comunicação de Liderança do nobre

Deputado Nelson Pellegrino, do PT.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Nelson Pellegrino, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o nobre Deputado José Carlos Aleluia é um

Parlamentar experiente e, portanto, não pode vir à tribuna falar sobre temas que ou

desconhece ou sobre os quais está mal informado.

Se o Deputado José Carlos Aleluia lesse o texto da Constituição Federal

verificaria que o § 7º, do art. 40, é muito claro:

“Art. 40. ....................................................................

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício da

pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos

do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria

direito o servidor em atividade na data de seu falecimento,

observado o disposto no § 3º”.

Diz o § 3º:

“§ 3º Os proventos da aposentadoria, por ocasião

da sua concessão, serão calculados com base na

remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der

a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à

totalidade da remuneração”.

Nobre Deputado, esse dispositivo está na Constituição e foi repetido pela

emenda constitucional. Hoje a pensão do servidor público da União, seja qual tenha

sido o seu tempo de serviço, é integral. Portanto, V.Exa. está equivocado quando
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traz esse assunto à apreciação do Plenário. Em alguns Estados há uma redução,

isso, porém,  não ocorre na União.

Quanto à lei ordinária, podemos trabalhá-la, se esse é o compromisso do

PFL, para que não haja reduções nesses casos. Querer criar, digamos assim, um

entendimento equivocado do que votamos ou vamos votar não é a melhor praxe

parlamentar. É óbvio que o Relator, Deputado José Pimentel, fará correções de

redação para aprimorar o texto. Isso não é problema.

O objetivo do Governo com a reforma não é o de operar essa redução que

V.Exa. acabou de citar da tribuna.

Depois da tramitação da PEC nº 40 na Comissão Especial e neste plenário na

semana passada, algumas mudanças importantes ocorreram por sugestão da base

do Governo na Casa. As Lideranças da base do Governo, inclusive do meu partido,

tiveram importante contribuição para a mudança do texto no plenário.

Como disse semana passada, na votação da emenda aglutinativa, o

Presidente da República é sensível e aceitou fazer uma transição na reforma da

Previdência Social. Lembro que os atuais servidores terão direito à aposentadoria

integral — e isso não estava previsto na PEC nº 40 —, graças à sensibilidade do

Presidente da República e à sugestão da base do Governo nesta Casa. Essa

conquista não pode ser minimizada, pois foi obtida a partir da negociação, por

intercessão da base do Governo.

Os atuais servidores públicos também terão direito à paridade, ou seja, terão

os reajustes dos servidores da ativa — e essa é outra importante conquista.

Por sugestão da base do Governo, o fundo complementar será público. Isso é

muito importante. Fizemos uma regra de transição para aqueles servidores que
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atingirão os critérios da Emenda nº 20, até 2005. Essa, ressalto, foi uma conquista

da base do Governo.

Mais uma vez quero lembrar que 2.400 Municípios, 9 Capitais e 11 Estados

deste País cobram contribuição de todos os inativos — do servidor que ganha

R$240,00 ao que recebe R$10.000,00. O texto aprovado na semana passada

isentará os servidores públicos dos Estados e Municípios que ganham até

R$1.200,00. Para os que ganham acima desse valor, a contribuição só incidirá no

que exceder, e na proporção do que exceder, o teto. Trata-se de outra importante

contribuição. Apenas  um Governo sensível poderia fazer isso.

Vamos também elevar o limite de isenção do servidores públicos federais

para R$1.400,00, o que isentará a maioria deles — e esta é outra medida que será

acolhida no texto graças à sensibilidade do Presidente da República. O corte

previsto para as pensões estava no patamar dos R$1.058,00, e o Governo, mais

uma vez sensível, elevou-o para R$2.400,00, o que excluirá grande parcela dos

servidores. Policiais civis, militares e outros servidores serão excluídos de todo o tipo

de redução de pensões.

São essas mudanças benéficas que a base do Governo conseguiu introduzir

no texto da reforma da Previdência, sem atingir o seu núcleo, o núcleo da

sustentabilidade fiscal, da justiça previdenciária e dos objetivos propostas. Tivemos

sensibilidade para a negociação, por isso o Governo contou com o apoio da sua

base e de setores da Oposição que aprovaram a reforma na semana passada.

Permanecem alguns destaques. Vamos votá-los em plenário. Os pontos de

vista estão esclarecidos. O Governo avaliou o que considera justo. Vamos negociar

à exaustão, mas estamos dispostos a aprovar logo a reforma da Previdência no
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primeiro turno, para que possamos aprová-la em segundo turno. Depois,

enfrentaremos o debate da reforma tributária e teremos outra agenda importante

para o País.

Portanto, nós, da bancada de sustentação do Governo nesta Casa, temos a

consciência tranqüila de que trabalhamos, e trabalhamos muito, em favor dos

servidores públicos, porque tivemos sensibilidade e capacidade. O Governo Federal

teve sensibilidade, e a base do Governo, capacidade e competência para introduzir,

na proposta de reforma da Previdência, mudanças que aprimoraram o texto e

fizeram a mediação necessária com a sociedade e os servidores públicos.

Se eventualmente alguma mudança importante ainda for apresentada, que

seja de correção de texto. Não haverá problema algum. Nossa intenção é aprovar a

reforma, dar ao Brasil não só a necessária, mas a possível reforma da Previdência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a recomendação do

partido.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sobre a mesa requerimento

solicitando prazo de uma sessão ordinária para apresentação do parecer.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os Srs. Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
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 O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedida.
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O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, a partir deste momento o PFL entra em obstrução.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PRONA?(Pausa.)

Como vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PPS? (Pausa.)

 Como vota o PSB?

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PL?

Como vota o PTB?

O SR. PASTOR REINALDO (PTB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PTB vota “não”.

Quero aproveitar para dizer que na última votação acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PP?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PP vota “não”, por considerar que este projeto é bom para

atender as famílias de baixa renda. É obrigação dos bancos que estão tendo lucro

absurdo destinar parte desses recursos para essas famílias, sem dúvida nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PCdoB?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PCdoB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PSB?
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O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o acesso ao microcrédito, sobretudo em relação à parte que cabe aos

bancos privados, é uma importante contribuição. Sua utilização por

microempreendedores favorecerá a geração de renda.

Por essa razão, o PDT vai encaminhar o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PV?

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PV vota “não” e convoca os Parlamentares para virem ao plenário

votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PRONA?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, o PRONA vota "sim", a favor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PPS?

O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PPS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PL?

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PL-MT. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PL encaminha o voto “não” e convoca todos os

Parlamentares para que compareçam ao plenário, a fim de votarem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PSDB, Deputada

Rose de Freitas?
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A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB-ES. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB entende também que V.Exa. há pouco acolheu

uma questão de inconstitucionalidade.

Precisamos nos aprofundar em algumas questões desse projeto, sobre a

utilização dos fundos e dos créditos. O PSDB quer discutir mais o assunto. Portanto,

fica na obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em obstrução.

Como vota o PMDB, Deputado Osmar Serraglio?

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - O PMDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PFL, Deputado

Moroni Torgan?

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PFL se posiciona totalmente favorável ao microcrédito, mas tem

medo, como já observamos em ocasiões anteriores, de que ele seja burocratizado e

não ofereça à população os meios que queremos ver ao seu alcance.

Gostaríamos de discutir a questão por mais um dia. Nesse sentido, entramos

com o requerimento. Queremos aperfeiçoar o texto para que o microcrédito esteja

ao alcance de todo o povo. Conseqüentemente, o PFL orienta o partido no sentido

da obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PT, Deputado

Nelson Pellegrino?

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o País reclama por uma política de microcrédito. O Governo Federal
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editou duas medidas provisórias importantíssimas: uma que cria o banco popular,

que já aprovamos, e outra que reduz o compulsório para os bancos que

estabelecerem taxas e juros menores. Essa é uma necessidade do Brasil. Portanto,

não podemos aguardar nem mais um dia. É lamentável que ainda haja Deputados

nesta Casa que considerem a hipótese de esperarmos mais um dia para votar

medida tão importante como esta.

O Governo foi sensível, analisou todas as medidas e todos os destaques

apresentados e acolheu os que julgou possíveis. O Deputado Paulo Afonso fez um

brilhante relatório. Portanto, esta Casa quer votar imediatamente. Essa é também a

vontade da Nação, de milhares de brasileiros que anseiam pelo microcrédito, e só o

terão com a aprovação dessas duas medidas provisórias.

Portanto, o PT vota “não “ ao adiamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- “Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O Governo vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Presidência solicita a todos os

Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo

sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o PPS convida os seus Parlamentares a virem ao plenário votar

“não”. Precisamos aprovar imediatamente o microcrédito.
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O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem a gloriosa União Nacional dos

Estudantes completou 66 anos. Em 11 de agosto de 1937 houve a convocação do 1º

Conselho Nacional dos Estudantes. Já naquela época as teses falavam em "ensino

popular obrigatório". A UNE foi reconhecida por decreto presidencial como entidade

máxima dos estudantes no País.

Na eclosão da Primeira Guerra Mundial, a UNE faz seu primeiro manifesto

pacifista. Em 1942, encabeça a campanha pela declaração de guerra às potências

nazi-fascistas. Isso acabou gerando a decretação do "estado de guerra" entre o

Brasil e os países do Eixo — Itália, Alemanha e Japão. Todas as propriedades

pertencentes a esses 3 países instaladas no Brasil passaram a ser controladas pelo

nosso Governo. Foi assim que a União Nacional dos Estudantes obteve o prédio do

Clube Germânia para a instalação de sua sede histórica, na Praia do Flamengo, no

Rio de Janeiro.

Em 1961, o ex-Deputado Federal Aldo Arantes foi eleito presidente da

entidade, que adere à Campanha da Legalidade I para assegurar a posse do Vice-

Presidente da República, João Goulart. S.Exa. estava em viagem diplomática à

China quando o então Presidente Jânio Quadros renunciou.

Em 1963, enquanto a Direita articulava a derrubada de Jango, a UNE apoiava

suas reformas de base. Um comício convocado pelo próprio Presidente para 13 de

março de 1964 acabou se transformando no primeiro grande estopim para o golpe

de 1º de abril, quando o Comando de Caça aos Comunistas incendiou a sede da
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União Nacional dos Estudantes e com ela muitos arquivos do Centro Popular de

Cultura (CPC), surgido no começo da década de 60. O CPC foi a mais importante

expressão artística com um objetivo político dos estudantes brasileiros. Produzia

uma arte engajada.

Com a UNE na ilegalidade, a maioria das lideranças estava presa ou exilada.

Em março de 1968, o estudante Edson Luís de Lima Souto foi assassinado e houve

manifestações maciças em protesto. O movimento estudantil havia sido desbaratado

por causa da prisão de 900 estudantes em Ibiúna, São Paulo. Em dezembro de

1968 veio o AI-5. Mesmo assim a UNE persistiu precariamente até 1971.

Somente em 1977 os estudantes voltam às ruas organizadamente para

intensificar a luta contra a ditadura. Pedem mais verbas para as universidades,

rebaixamento no preço das mensalidades e libertação dos presos políticos. Em 1978

estudantes organizam o Congresso da Reconstrução da UNE. Esse também é o ano

da revogação do AI-5. Em 1979, a União Nacional dos Estudantes torna-se a

primeira entidade a ser reativada.

Em 1984 a UNE participa ativamente da campanha das Diretas-já e acaba

apoiando a candidatura de Tancredo Neves. Em 1992, ela recupera o prestígio ao

comandar manifestações do Fora Collor por todo o País, o que culminou com o

impeachment do então Presidente. Em 1995, em repúdio às políticas de Fernando

Henrique Cardoso, faz manifestações contra as privatizações.

Em 2002, cansados das políticas neoliberais dos últimos 10 anos, os

estudantes decidem em votação apoiar, no 2º turno, a candidatura de Luiz Inácio

Lula da Silva para a Presidência da República. Com a vitória de Lula, a UNE ocupa

papel de destaque na conjuntura nacional e inicia um período de diálogo aberto com
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o Governo, sempre mantendo sua independência. Como prova disso, ocupa uma

cadeira permanente no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e

defende como maior bandeira a reforma universitária. O 48º Congresso da UNE foi o

maior de toda a sua história, contando com cerca de 15 mil estudantes, e elegeu

Gustavo Petta para a Presidência da entidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a história da União Nacional dos

Estudantes é parte integrante da história do Brasil e da luta pela democracia e

liberdade. Saudamos, portanto, os nossos 66 anos de história. Viva a UNE!

Era o que tinha a dizer.
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A SRA. ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB-ES. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, conhecendo o espírito de V.Exa. e a maneira como

conduz os trabalhos, quero fazer-lhe uma solicitação, no sentido de valorizar o

trabalho do Parlamentar e dos Vice-Líderes nesta Casa.

Apresentei, no início desta Legislatura — V.Exa. tem conhecimento disso —

uma proposta de alteração do Regimento Interno da Casa, que permitia, durante a

Ordem do Dia, aos Vice-Líderes fazerem uso da palavra não apenas para orientar

suas bancadas, mas também para discutir temas importantes, como há pouco fez o

Deputado José Carlos Aleluia.

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. prestasse atenção, porque o assunto é

muito importante para o trabalho legislativo.

V.Exa. sabe que colhi assinaturas de todos os Líderes desta Casa, quando

apresentei minha proposição sobre a pequena alteração no Regimento Interno, que

valoriza o papel do Colégio de Vice-Líderes. Por exemplo, na ausência do Líder

Jutahy Junior, que está em reuniões subseqüentes para discutir a matéria, nós

ficamos impedidos de fazer uso da palavra.

O Deputado Inocêncio, com muito interesse, encaminhou à Mesa a

solicitação, mas até hoje não obtive de V.Exa. resposta sobre a proposta de

alteração do Regimento Interno, que contou com o apoiamento de todos os Líderes,

de todos os partidos.

Portanto, faço novamente essa solicitação a V.Exa. Hoje tive o desprazer de

ver um artigo que coloca o fim da oposição. Pelo silêncio a que estamos submetidos,
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pela força do Regimento, os nossos Vice-Líderes não podem participar da discussão

e expressar a posição de segmentos do partido em determinadas matérias de tanta

importância para o País.

Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concederei a palavra, pela ordem,

aos Deputados Alberto Fraga, Miriam Reid, Francisco Turra, Zonta, Laura Carneiro,

José Pimentel, Roberto Gouveia, Gilmar Machado, Maninha, Kelly Moraes, Gonzaga

Patriota, Colbert Martins e Luciana Genro.
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O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, V.Exa. tem sempre atendido aos anseios dos membros da Câmara

dos Deputados.

Solicito a V.Exa. que olhe com carinho a situação dos servidores da Casa,

uma vez que o pagamento relativo ao período de convocação extraordinária do

Congresso Nacional até hoje não saiu. Isso não é justo. Os Deputados já receberam

e aqueles que nos dão sustentação e nos ajudam no dia-a-dia ainda não foram

pagos. O pior é que nem sabem quando vão receber.

Por isso, peço a V.Exa. que interfira nesse processo e defina pelo menos uma

data, para que os servidores que prestam serviço de boa qualidade aos

Parlamentares continuem motivados e não precisem ficar nos corredores

perguntando-nos quando o pagamento estará creditado em suas contas.

Solicito a V.Exa. que se empenhe nesse sentido, conforme fez o Presidente

do Senado, que já tem data determinada para o pagamento dos servidores.
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O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, atingido o quorum regimental, o PFL muda o voto para “sim”.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB-ES. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o PSDB também orienta o voto “sim”.
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O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, eu poderia, neste instante, comemorar o voto favorável à liberação

dos transgênicos — medida saudável, que segue a lógica —, mas quero referir-me a

uma audiência pública realizada hoje à tarde na Comissão de Agricultura e Política

Rural, a pedido do Deputado Nelson Marquezelli e sob a Presidência do Deputado

Waldemir Moka.

Ficamos estarrecidos com a revelação feita pelo Presidente da CONAB. S.Sa.

afirmou que, hoje, os estoques públicos de milho atenderiam à demanda de um

único dia e os estoques de arroz, à de meio dia apenas.

Ora, Sr. Presidente, esses estoques reguladores representam uma ameaça.

Segundo orientações da ONU, os estoques deveriam ser de, no mínimo, 10% da

colheita do País. Enquanto deveríamos ter aproximadamente 10 milhões em

estoque, temos o suficiente para apenas um dia, ou menos do que isso.

Urgentemente, a área econômica deve se sensibilizar e revitalizar a CONAB e

os estoques reguladores, sob pena de termos sérios problemas de abastecimento.

Enquanto fatos como esse ocorrerem, é impraticável imaginar um programa como o

Fome Zero, é impossível garantir o abastecimento de Estados hoje desprotegidos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou encerrar a votação.
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O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra, pela ordem,

ao Sr. Deputado Zonta.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

nobres colegas Parlamentares, aproveito este momento para fazer um apelo,

especialmente à base do Governo.

A suinocultura catarinense e brasileira passou, e ainda passa, por uma série

de dificuldades. Há mais de 90 dias estamos lutando para que a área econômica do

Governo e o próprio Ministério da Agricultura dêem uma solução para a prorrogação

dos financiamentos tanto de custeio como de investimento, em favor dos

suinocultores. Por enquanto, infelizmente, nada ocorreu.

É necessário urgência e decisão para permitir que essa área tão importante,

econômica e socialmente, tenha oportunidade de continuar produzindo excedentes

para exportar e trabalhar em favor da alimentação da nossa gente.

Este é o veemente apelo que fazemos em favor dos suinocultores.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado.

Votos “sim”, 57; “não”, 318. Total: 375.

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.
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O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Presidente, peço a palavra para

contraditar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero contraditar a questão de ordem levantada pelo

Deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele sustenta que, de acordo com o art. 4º da medida

provisória, haveria uma inconstitucionalidade a ser apreciada por V.Exa. Entende o

nobre Deputado que seria necessário que uma lei complementar — e não uma

medida provisória — criasse os fundos previstos nesse artigo.

Gostaria de contraditar a argüição do Deputado Arnaldo Faria de Sá utilizando

3 argumentos. Em primeiro lugar, os fundos mencionados no art. 4º não são

públicos, mas de operação financeira. Sendo assim, nem sequer a autorização

legislativa seria necessária. Mas vamos imaginar, ad argumentandum tantum, que

fossem fundos públicos. O art. 165, § 9º, inciso II, mencionado pelo nobre Deputado

Arnaldo Faria de Sá, em nenhum momento prevê que a lei complementar seja

necessária para criar fundos, mas que é necessário lei que defina as condições para

a criação de fundos. Essa lei complementar existe — é a de nº 4.320, que foi

recepcionada pela Constituição na condição de lei complementar.

 Portanto, está absolutamente equivocado, com a devida vênia, o Deputado

Arnaldo Faria de Sá em sua ponderação.

Mesmo que estivesse correta a questão de ordem do nobre Deputado,

faleceriam à Presidência, neste momento, poderes regimentais para apreciar a

questão de ordem.
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A medida provisória teve entrada pelo Senado Federal, teve a respectiva

tramitação e V.Exa. não poderia obstar, neste momento, qualquer apreciação do

Plenário sobre ela. Por isso, S.Exa., para conseguir êxito, teria de convencer o

Plenário a não votar e não argüir a V.Exa. essa questão.

Pela ausência de base regimental para a propositura e pela absoluta

inconsistência do ponto de vista da argüição da inconstitucionalidade, propomos a

V.Exa., Sr. Presidente, que rejeite a questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria

de Sá.
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O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, registro meu voto de acordo com a orientação da bancada do PFL.
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O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, a questão de ordem baseia-se no art. 192 da Constituição,

que trata do sistema financeiro nacional.

A matéria que estamos discutindo trata do direcionamento de depósitos à

vista, captados por instituições financeiras para operações de créditos destinados à

população de baixa renda. Portanto, trata exatamente do sistema financeiro

nacional.

 “Art. 192 O sistema financeiro nacional,

estruturado de forma a promover o desenvolvimento

equilibrado do País e a servir aos interesses da

coletividade, será regulado em lei complementar (...)”

A resultante é exatamente a mesma da questão levantada pelo Deputado

Arnaldo Faria de Sá, mas o apoio é no art. 192 da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado Alberto Goldman,

recebo a contradita do Deputado José Eduardo Cardozo e indefiro a questão de

ordem de V.Exa. e a do Deputado Arnaldo Faria de Sá, pela preliminar de que será

remetido parecer do nobre Relator ao Plenário. Ou seja, o Plenário é que dirá se há

ou não base constitucional para prosperar tal medida.

Caso V.Exa. e o Deputado Arnaldo Faria de Sá insistirem nessa tese, durante

o encaminhamento do parecer do Relator, poderão ponderar ao Plenário que a

medida tem vício e inconstitucionalidades visíveis e, quanto à constitucionalidade,

pedir o voto contrário.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

1090

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, entendo a posição de V.Exa. como uma sugestão, mas

quero ir mais longe.

Peço a V.Exa. autorização para recorrer do indeferimento à Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação. Lembro ao Deputado José Eduardo Cardozo

que os fundos são públicos, sim, e não privados.

Como V.Exa. indeferiu minha questão, já lhe requeiro recurso à Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação.
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O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, também quero acompanhar o nobre Deputado Arnaldo

Faria de Sá no encaminhamento de recurso à Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Recebo a proposição.
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O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votei “não“ na votação anterior.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, votei com o PT nas votações anteriores.

O SR. AFFONSO CAMARGO (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Todos aqueles que não votaram,

mas que o fizerem na próxima votação, mesmo sendo sessões diferentes, terão

automaticamente as justificativas para as votações anteriores. Então, não há

problema de justificativa.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há sobre a mesa requerimento no

seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos do

art. 101, II, “b”, 2 e 165, § 2º, do Regimento Interno, que a

discussão da Medida Provisória nº 122, de 2003, se dê

por grupo de artigos, na seguinte ordem: 1 - 1º, 2º e 3º

artigos; 2 - 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º artigos.

Pauderney Avelino, Líder do PFL em exercício”.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, estamos diante da mesma situação com a qual nos

defrontamos na sessão da manhã, em que o Relator apresentou projeto de lei de

conversão.

Não tenho a mesma habilidade de V.Exa. e do Deputado Inocêncio Oliveira —

num rápido passar de olhos, são capazes de perceber as nuanças de um projeto tão

importante como este. Necessito de mais tempo para entender. Portanto, V.Exa. há

de convir que não poderemos prosseguir na votação. Poderia retirar o requerimento,

mas preciso conhecer o texto.

Na votação da medida provisória anterior, a Liderança do Governo cedeu e

conseguimos vários avanços. Gostaríamos de ter a mesma oportunidade de discutir

esta medida.

Peço-lhe apenas a oportunidade de analisar o texto do Relator e, de posse

dessa análise, encaminhar o partido. Os Vice-Líderes Pauderney Avelino e Moroni

Torgan e eu estamos aqui desde cedo. Cheguei antes do Deputado Inocêncio

Oliveira, o que é raro. Pedi que a sessão fosse suspensa. Estamos absolutamente

atentos. V.Exa. entende que a capacidade de entender alguma coisa rapidamente

vai diminuindo.

Peço a V.Exa. que nos dê um pequeno prazo para discutirmos o assunto com

mais tempo.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado José Carlos Aleluia,

certamente este Presidente não tem os méritos que V.Exa. enunciou, mas o Plenário

os terá para a votação deste requerimento. V.Exa. perceberá rapidamente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, a sessão está esgotada.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 138.1.52.O Tipo: Extraordinária - CD
Data: 12/08/03 Montagem: 4176/4171

1096

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está encerrada a votação.

Solicito aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário para, rapidamente,

alcançarmos o quorum e entrarmos em processo de votação.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar queiram fazê-

lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS.:
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VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar

a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Encerro a sessão, convocando para logo

mais, às 19h33min, sessão extraordinária, com a seguinte

ORDEM DO DIA
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(Encerra-se a sessão às 19 horas e 30 minutos.)


