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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A lista de presença registra na
Casa o comparecimento de 429 Senhoras Deputadas e 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 sessão anterior.

II - LEITURA DA ATA
O SR. ..........................................................., servindo como 2º Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Passa-se à leitura do expediente.
O SR. ..........................................................., servindo como 1º Secretário,
procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Solicito aos Srs. Deputados que
registrem a presença, para que possamos iniciar a Ordem do Dia.
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O SR. ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ANDRÉ LUIZ (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero apenas lembrar que a bancada do PMDB continua em obstrução.
O SR. JÚLIO DELGADO (PPS-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, comunicamos que a bancada do PPS está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado André Luiz, já é de
conhecimento pleno da Casa que não existe obstrução à sessão, mas à matéria.
Então, evidentemente os Srs. Deputados devem registrar a presença.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, poderia continuar o painel da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado Nelson Marquezelli, é a
vontade de V.Exa., mas não é a de todos.
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O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, talvez o Deputado Nelson Marquezelli tenha pedido aos membros de
sua bancada que não marcassem presença até a base do Governo garantir o
quorum necessário à realização da sessão. E é o que pedimos também à bancada
do PSDB.
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O SR. ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ANDRÉ LUIZ (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, peço aos Deputados da minha bancada que não marquem presença.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pedimos aos Deputados do PTB para marcarem a
presença da base aliada. Vamos marcar a presença, Srs. Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fique registrado que, caso a
sessão caia por falta de quorum, evidentemente os Deputados que não marcarem
presença serão prejudicados, porque não há obstrução à sessão; há obstrução à
matéria. É exatamente por isso que, quando no curso da sessão, há verificação de
votação, e a verificação não prospera por falta de quorum, se contada a presença na
sessão, situação em que exatamente todos ficam excluídos da ausência; não há
efeito administrativo. Agora é evidente que, se não marcarem presença para
abertura da sessão, serão prejudicados.
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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 do oradora.)
- Sr. Presidente, se eventualmente o Deputado não estiver aqui, estiver em outra
atividade, num Ministério, como já ocorreu, esperamos mais 1 hora e meia, 2 horas,
e daí pronto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É claro.
A SRA. LAURA CARNEIRO - Se não estiverem, não há problema algum. Se
não houver quorum não haverá sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O painel está aberto e estamos
aguardando a chegada das Sras. e dos Srs. Deputados.
A SRA. LAURA CARNEIRO - Mas sem quorum não há sessão, não é isto?
Sem quorum não haverá sessão. Se não há sessão, não se pode cobrar de
ninguém.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vamos aguardar.
A SRA. LAURA CARNEIRO - Peço aos Deputados do PFL que não
marquem presença.
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O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, é bom que todos os Srs. Deputados entendam que se a base aliada não
garantir quorum...
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Cento e sete presenças já são
mais do que suficientes para a abertura da sessão.
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O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a Deputada Laura Carneiro tem de registrar sua presença.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Deputada Laura Carneiro e os
Deputados André Luiz e João Almeida têm de registrar presença.
O SR. PAULO ROCHA - A Deputada Kátia Abreu também falou ao microfone.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não, a Deputada Kátia Abreu não.
Os Deputados João Almeida e André Luiz e a Deputada Laura Carneiro
precisam registrar presença.

13

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 223.2.52.O
Data: 20/10/2004

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Extraordinária - CD
Montagem: 4176

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de compreender o que se passa aqui. Acabamos
de ouvir no noticiário que estamos votando — pois o que se quer aqui é discutir, e
há pressa — porque V.Exa. está muito interessado em sua reeleição. O que mais
gostaria de entender é que a oposição à matéria é do próprio partido do Relator da
medida provisória, o PFL. Então, estamos chegando ao círculo do absurdo.
Fui Deputada em São Paulo no Governo tucano e da Oposição durante 8
anos. Nesse período nunca tivemos uma relatoria. Nesta Casa o PFL, o PSDB, os
partidos de oposição são capazes de ter mais relatorias do que a base do Governo.
Ora, a matéria está sendo relatada por um Deputado do PFL, e nós, que somos
disciplinados, há exatas 2 horas e meia escutamos pacientemente o PFL repudiar a
matéria relatada pelo próprio partido.
Eu só queria entender.
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O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, a discussão travada nesta tarde e nesta noite não foi contra a
iniciativa da medida provisória, mas contra o valor irrisório ali definido, diante da
grave necessidade de controle zoossanitário e fitossanitário da agricultura e da
pecuária brasileira. Esse é o ponto que discutimos aqui.
O assunto é relevante e urgente, mas não se pode tratar uma fratura exposta
com curativo. É preciso ter competência para operar o paciente. Da mesma maneira,
não se pode solucionar o problema de controle fitossanitário e zoossanitário com
R$88 milhões, metade do preço do avião adquirido pelo Presidente Lula. Não dá
para discutir esse valor.
Para se fazer turismo gastam-se R$167 milhões, mas para fazer o controle
sanitário do nosso rebanho gastam-se R$88 milhões.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado Ronaldo Caiado,
solicito que V.Exa. registre sua presença.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, estou verdadeiramente enlevado com a graça, com a leveza com
que alguns argumentos foram expostos nesta noite. O Itamaraty está prestes a
promover uma renovação, à vista dessa lhaneza de trato.
Na condição de Líder da Minoria, cumpre-me repor algumas questões. Faço
justiça a V.Exa. Nossa obstrução é legítima e regimental, mas a Presidência da
Casa tem-se conduzido como árbitro nesse processo. Tenho certeza de que a
pressa de V.Exa. é a mesma de tantas sessões anteriores para se fazer cumprirem
as obrigações submetidas a cada um.
Repudio determinadas ações e não entendo o assunto da forma como está
sendo apresentado, embora respeite os entendimentos contrários, que suscitam a
possibilidade de os acontecimentos terem alguma coisa a ver com o processo de
reeleição.
Cumprimento V.Exa. Lamento, lamento mesmo, que às vezes, de forma
menos graciosa — repito —, se debatam temas em um viés absolutamente
inadequado ao trato da matéria.
É o registro — pasmem os senhores — da Oposição, não do Governo.
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O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal convoca seus membros para estarem
presentes em plenário. O Bloco PL/PSL convoca todos os seus membros.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Presidência também convoca
todos os Srs. Deputados e todas as Sras. Deputadas para virem ao plenário para
que possamos iniciar a votação da matéria.
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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, Sras. e Srs. Deputados, apenas para clarificar esse tema importante
abordado pelo Deputado Ronaldo Caiado e por outros Deputados, nós que
acompanhamos a todo instante o agronegócio brasileiro já estamos preocupados há
muito tempo com o descaso e o desmazelo do Governo em relação à defesa
agropecuária. Estivemos com o Ministro Mantega cumprindo uma missão do
Parlamento, mostrando-lhe que estamos na risca do pênalti para acontecer um
desastre no Brasil. Já tivemos a volta da febre aftosa, da febre suína, temos a
sigatoka negra, doenças muitas que ameaçam a defesa agropecuária vegetal e
animal. Então, na verdade, embora votemos a medida provisória, temos de deixar
claro que isso é um paliativo.
Só teremos defesa agropecuária se oferecermos condições aos Estados para
que promovam a defesa, especialmente a preventiva. Por exemplo, há notícia de
febre aftosa no Paraguai. Portanto, é preciso um cinturão de sanidade. Com esses
recursos não vamos a lugar algum. Então, é muito importante que o Deputado
Ronaldo Caiado tenha exposto, em nome da Comissão, dos Deputados que
acompanham o agronegócio, que vamos votar “sim”, mas temos de deixar claro que
o Governo tem de efetivamente acreditar que precisa investir, fazer o aporte de
recursos para os Estados, para defender a sanidade animal e vegetal.
E mais: em 1998, quando eu era Ministro, o orçamento da defesa sanitária e
fitossanitária era de R$200 milhões. Neste ano, pasmem, é pouco mais de R$100
milhões! Então, é insignificante mesmo.
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Com isso vamos correr o risco de perder os mercados que abrimos, e
mercado perdido é algo que não se recupera em um dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o nosso Regimento Interno diz que o Parlamentar só pode fazer uso da
palavra se registrar presença e for autorizado pelo Presidente da Mesa.
Peço que V.Exa. cumpra o Regimento Interno da Casa e só conceda a
palavra aos Parlamentares que tiverem a presença registrada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Nobre Deputado Luiz Couto,
todos os nobres Deputados que usaram da palavra, até agora, se não registraram a
presença, deverão fazê-lo, inclusive os Deputados José Thomaz Nonô, André Luiz,
Ronaldo Caiado, Laura Carneiro e João Almeida.
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O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com meu partido.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do
Orador.) - Sr. Presidente, solicito a todas as Sras. e os Srs. Deputados da base
aliada que compareçam ao plenário para atingirmos o quorum e votarmos
imediatamente a Medida Provisória nº 196.
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O SR. ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ANDRÉ LUIZ (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, solicito aos Deputados da bancada do PMDB que não registrem a
presença no painel.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Presidência convoca as Sras. e
os Srs. Deputados para virem ao plenário, a fim de darmos início à votação
remanescente da Medida Provisória nº 196.
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O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, V.Exa. disse há pouco — é bom que todos os Deputados tenham
conhecimento disso — que todos os que fizeram uso da palavra estão obrigados a
registrar suas presenças. Daí por que encontrarão os Deputados do PSDB minha
presença registrada, embora eu lhes peça que não o façam.
A tranqüilidade com que V.Exa. nos concede a palavra leva-nos a esse
impasse. Ou seja, se falamos, somos obrigados a marcar a presença. Portanto —
repito —, é bom que todos tenham conhecimento desse fato. Podem ficar no
plenário sem marcar a presença. Mas, se pedirem a palavra e fizerem uso dela, são
obrigados a registrar a presença.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Exatamente. Se não registrarem a
presença e a sessão cair, evidentemente terão descontado o dia de hoje, desta
sessão, nos seus respectivos contracheques.
O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, V.Exa. me permite esclarecer mais
uma vez?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Com o maior prazer, Deputado
João Almeida.
O SR. JOÃO ALMEIDA - Pelo que sei, a praxe da Casa é descontar no
contracheque quando o Deputado não está presente no período da Ordem do Dia.
Sem que se realize a Ordem do Dia, a falta não é computada para efeitos
administrativos. Ou seja, Deputado ausente em sessão em que não se realizou a
Ordem do Dia não tem o desconto.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não, não. Com 51 Deputados,
podemos iniciar a discussão da matéria, Deputado João Almeida. A sessão está em
pleno andamento.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Mourão.
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O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, esta Casa, ontem, deu demonstração de grandeza ao
examinar medidas provisórias e conseguir votar 4 delas. Hoje, com o registro da
presença de mais de 400 Parlamentares, estamos o dia inteiro sem conseguir votar
a medida provisória constante da pauta.
Alguns pronunciamentos deixam-nos profundamente preocupados. Ouvimos
as manifestações recorrentes do Deputado Ronaldo Caiado, que neste plenário,
continuamente, defende os interesses da agricultura brasileira. Mas, nessa matéria,
não entendo a posição de S.Exa., contrária ao desenvolvimento da agricultura e da
pecuária em nosso País. Recursos destinados à pecuária encontram, no plenário da
Casa, resistência por parte do Deputado Ronaldo Caiado. Não podemos
compreender esse gesto, que só pode derivar de posição politicamente equivocada.
Também me surpreendeu, Sr. Presidente, o pronunciamento do Líder da
Minoria nesta Casa, Deputado José Thomaz Nonô — por sinal, excelente orador,
dono de discursos que todos costumamos ouvir com atenção. S.Exa. revelou-nos
esta noite sua qualidade de vidente: já sabe, antes mesmo de o eleitor se
pronunciar, qual será o resultado da votação na cidade de São Paulo. Ora, assim
como no resto do Brasil, em São Paulo o segundo turno da eleição só ocorrerá em
31 de outubro. Se as pesquisas de intenção de voto nos guiassem, Fernando
Henrique Cardoso teria sido Prefeito de São Paulo — no entanto, sentou-se na
cadeira antes do resultado e perdeu para Jânio Quadros — e a ilustre Deputada
Luiza Erundina jamais teria sido Prefeita daquele Estado, porque as pesquisas
diziam que ela perderia. Um dia antes do primeiro turno desta eleição, o hoje
candidato favorito à Prefeitura de Porto Velho, Roberto Sobrinho, tinha um traço nas
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pesquisas do IBOPE. Chegou em primeiro lugar, e aqueles que estavam certos de
vencer em primeiro turno ainda estão disputando.
Deputado José Thomaz Nonô, calma com o andor, que o santo é de barro. As
eleições serão decididas no dia 31 de outubro. Só então V.Exa. poderá proclamar o
resultado do pleito; hoje não. V.Exa é um Deputado Federal brilhante, mas não é
vidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Presidência convoca as Sras. e
os Srs. Deputados para virem ao plenário, a fim de iniciarmos o processo de
votação.
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O SR. REINALDO BETÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna parabenizar o
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto desta Casa, Deputado José Militão,
pela aprovação do PLP nº 154, de 2004, de minha autoria, que trata de sinalização
turística.
Nossos Estados e Municípios, muitas vezes, deixam de receber o turista que
passa pelas rodovias porque não conseguem divulgar as atrações turísticas que têm
a oferecer. Exemplo disso é Magé, onde resido, Município de 439 anos de história e
que abriga a primeira ferrovia, o primeiro Parlamento, a primeira indústria bélica, a
primeira fábrica de tecidos e o primeiro sindicato do Brasil, além de outros pontos de
interesse. Muitas pessoas visitam a Região dos Lagos e as cidades serranas do
Estado do Rio e não encontra nas rodovias sinalização sobre as outras atrações da
região.
O Projeto de Lei Complementar nº 154 visa promover a maior indústria do
planeta, a indústria sem chaminés. De cada 10 empregos, um está ligado ao
turismo.
Aproveito o ensejo para convidar a todos para o 32º Congresso da ABAV, que
se realiza na Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro, no RioCentro, de hoje a
domingo. Participarei do evento, Sr. Presidente, muito importante para o turismo
nacional.
Parabenizo a ABAV pelo congresso e o Ministro do Turismo, Walfrido dos
Mares Guia, e o Presidente Lula pelo incentivo que estão dando ao setor. A
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atividade turística precisa realmente ser mais difundida neste País. É inadmissível
que Buenos Aires, sozinha, receba mais turistas que o Brasil, dono de uma costa de
quase 9 mil quilômetros. Daí a necessidade de sinalizarmos nossas principais
atrações turísticas e monumentos históricos, numa parceria que pode ser feita com o
Ministério da Cultura. A matéria aprovada há pouco na Comissão de Turismo pode
significar muitos benefícios para os brasileiros: divisas, renda e geração de
emprego.
Por fim, Sr. Presidente, manifesto a indignação que senti ao trafegar na
BR-393, a Rio—Bahia. O trecho Além Paraíba—Leopoldina está em estado de
calamidade. O Diretor da Unidade Nacional do DNIT em Minas Gerais precisa dar
atenção especial a esse trecho — devia percorrê-lo —, por onde passa grande parte
dos caminhões que se destinam ao Nordeste.
Muito obrigado.
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O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, peço a palavra para submeter
à Mesa duas questões de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Questão de ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, registrei minha presença, embora nosso partido esteja em
obstrução.
Foram levantadas nesta sessão algumas questões que fogem um pouco da
praxe da Casa.
O art. 82 do nosso Regimento, em seu § 5º, assim dispõe: “Ocorrendo
verificação de votação e comprovando-se presenças suficientes em plenário, o
Presidente determinará a atribuição de falta aos ausentes, para os efeitos legais”.
A praxe da Casa, Sr. Presidente, é a de que, quando cai a sessão, não se
atribui falta aos ausentes, como ocorre às quintas-feiras.
Outra questão, Sr. Presidente: estamos em processo de votação, mas V.Exa.
disse há pouco que poderia começar a discussão da matéria com a presença de 50
Deputados. Neste caso, acho que não, porque já estamos em processo de votação;
então, seria necessária a presença em plenário de 257 Deputados.
Levanto as duas questões para que não tomemos uma decisão que possa
acabar influenciando, daqui para a frente, outras votações.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado Fernando Coruja, eu
disse que, em tese, se há 51 Deputados presentes, pode-se iniciar a discussão da
matéria. No caso específico, a sessão anterior foi interrompida quando a matéria já
estava em votação; então, a Ordem do Dia desta sessão só pode ter início depois de
atingido o quorum para deliberação. Eu respondia em tese, e corretamente.
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Quanto à outra questão, sempre, em qualquer situação, com ou sem
obstrução, com ou sem votação, todas as justificativas de ausência que têm amparo
regimental são acolhidas pela Secretaria da Mesa, e há critérios para absolver de
falta os Srs. Deputados.
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O SR. MAURÍCIO RANDS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, eu ia pedir a palavra para contraditar o ilustre Deputado, mas, como
V.Exa. já se pronunciou, vou apenas reforçar seu esclarecimento. O § 6º do art. 82
do nosso Regimento dispõe justamente sobre o que dizia V.Exa.: “A ausência às
votações equipara-se, para todos os fins, à ausência às sessões”. Eu quis apenas
confirmar o acerto da sua decisão.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado João Grandão.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a defesa da preservação ambiental na região da
Grande Dourados é uma das preocupações do Instituto de Meio Ambiente e
Desenvolvimento — IMAD, que vai realizar em parceria com a Câmara Municipal de
Vereadores, no dia 17 de novembro, o Seminário Matas Dourados?, com a intenção
de discutir alternativas para a recuperação dos rios da região.
O seminário, que em seu título sugere uma ambigüidade que provoca a
reflexão sobre o desaparecimento das matas ciliares dos Rios Dourados, Brilhante e
os demais que compõem a bacia do Rio Ivinhema, importante manancial que
garante o equilíbrio ecológico e contribui para a produção de energia elétrica por
meio da usina Itaipu Binacional, contará com a participação de estudantes
universitários e pesquisadores das principais universidades sul-mato-grossenses e
do Instituto Municipal de Planejamento — IPLAN.
Durante o evento serão lançados o Projeto de Recuperação da Bacia do Rio
Ivinhema e o Portal da Água, importante espaço na Internet para as discussões
sobre esse bem da humanidade.
A realização desse seminário demonstra o compromisso dos Vereadores
douradenses com o meio ambiente e o resultado do trabalho de pesquisa e
conscientização que vem sendo feito pelo IMAD desde a sua fundação, há 2 anos e
meio. Destacamos a importante figura do Prof. Vito Comar, Presidente do IMAD,
doutor em ecologia, que acumulou experiências em suas atuações profissionais na
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Amazônia e na direção do Laboratório de Monitoramento Ambiental do Gás Natural
— GASLAB, da UEMS, durante mais de 4 anos.
É de iniciativas como essas e de entidades como o IMAD, uma organização
da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que trabalha com projetos de
preservação do meio ambiente acima de interesses pessoais ou partidários, que o
Brasil precisa.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Antonio Nogueira.
O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT-AP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o País ficou chocado com as fotos publicadas
na imprensa, mostrando a humilhação sofrida pelo jornalista Wladimir Herzog nas
dependências do DOI-CODI, em São Paulo, em 1975.
O Presidente Lula mostrou indignação diante da tortura sofrida pelo jornalista.
E ficou menos satisfeito ainda com a resposta do Comando do Exército às
revelações.
Sr. Presidente, as investigações sobre a morte de Herzog estavam
paralisadas desde 2002, quando foram retomadas, a pedido da viúva do jornalista.
Considero que a reportagem do jornal Correio Braziliense ressuscitou um momento
obscuro da história do Brasil. As fotos provam que houve clara quebra dos direitos
civis do jornalista.
Acredito que já está mais do que na hora de se abrirem os arquivos do
Exército para esclarecer tudo o que foi feito na época do regime militar. Concordo
com a OAB, que pede a reabertura do caso Herzog. Não podemos esquecer que
tortura é crime imprescritível — daqui há 50 anos continua valendo como crime. Os
torturadores são criminosos. Não podemos mais aceitar impunidade em nosso País.
Se houve mortes, temos de investigá-las e chegar aos assassinos.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Fábio Souto.
O SR. FÁBIO SOUTO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os investidores nacionais e estrangeiros
continuam a encontrar na Bahia um solo fértil e promissor. Refiro-me aos
investidores produtivos, não aos investidores especulativos, que partem tão logo
cessem seus lucros rápidos e interesses imediatistas, sem nada deixar de concreto
no Estado.
Indústrias, sejam as de ponta, sejam as que usam tecnologias tradicionais,
não param de instalar-se naquela boa terra. Produzem tendo em vista o mundo ou o
mercado interno, os mais ricos ou os mais pobres, os nordestinos ou os paulistanos.
Geram bens e empregos, tecnologia e tributos, funcionários capacitados e cidadãos
integrados.
A Bahia, seja por sua localização estratégica, seja pela competência e
coerência do atual Governo, firma-se como alternativa mais vantajosa do que os
Estados do Sudeste.
Passo a listar os investimentos mais recentes. As indústrias Toro e Viapol vão
investir 20 milhões de reais no complexo industrial de Camaçari, a fim de produzir
insumos para as indústrias automobilística, petroquímica e de construção civil. A
Toro produzirá isolantes acústicos a partir da reciclagem da fibra do coco e terá
como fornecedores cooperativas de catadores de lixo. A Viapol baiana, que tem a
Toro entre seus acionistas, atenderá a 20% do mercado nacional para mantas
asfálticas impermeabilizantes.
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Há outras boas notícias. A empresa Waytec, fabricante de monitores e telas
de cristal líquido, em Ilhéus, teve todo o apoio do Governador Paulo Souto para
inaugurar a primeira fábrica do Hemisfério Sul de telas sensíveis ao toque. Por
enquanto, 85% da produção, ou 400 telas por dia, terão como destino o mercado
externo. A tendência, porém, é que a indústria acabe aumentando a demanda
interna e consolidando um pólo tecnológico nacional. As 50 empresas do pólo de
Ilhéus já empregam mil pessoas.
O Governador Paulo Souto já assinou a implantação da Fábrica de Calçados
Malu Bahia. Trata-se de indústria tradicional, que vai gerar 800 empregos diretos e
fazer circular meio milhão de reais por mês no Município de Alagoinhas, consumindo
matérias-primas regionais e gerando centenas — talvez milhares — de empregos
indiretos na pequena cidade. O Município passará a possuir a mais completa cadeia
de industrialização de couro do interior do Estado. Na Capital, Salvador, 6 indústrias
estão sendo instaladas no Bairro do Lobato. Algumas já estão produzindo e gerando
empregos.
Tantas boas notícias, Sras. e Srs. Deputados, devem-se aos bons rumos que
o Governador Paulo Souto imprimiu àquela grande e boa parte do Brasil chamada
Bahia, atraindo fluxo contínuo e duradouro de investimentos de alta qualidade.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Júnior Betão.
O SR. JÚNIOR BETÃO (PPS-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o combate à febre aftosa, na forma racional e
sistemática como é feito no Brasil, permitiu que o País se transformasse no maior
exportador de carne bovina do mundo, vencendo, portanto, as barreiras sanitárias
antes impostas pelos países europeus e asiáticos, em especial.
Mas esse combate assim tão exitoso somente tem ocorrido nas Regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste, onde se concentra a imensa maioria da produção nacional
e a pecuária é item tradicional de sua economia.
Sucede que, nas Regiões Nordeste e Norte, os rebanhos bovinos começam a
ocupar largos espaços nos agronegócios locais, com a observação de que a criação
extensiva, por exemplo, no Piauí, vem de longe: lá do século XVIII.
Por isso, saudamos a decisão do Ministério da Agricultura, em convênio
firmado no Rio Grande do Norte, por ocasião de grande feira pecuária, ao optar pela
vacinação de quase 6 milhões de cabeças de gado em 6 Estados do Nordeste e em
apenas 1 na Região Norte: o Estado de Roraima.
Há muita justeza nessa decisão, até porque, naquele Estado, os campos
gerais ocupam vastas extensões e podem, por isso mesmo, ser aproveitados em
grandes criações bovinas.
Em nosso Estado, o Acre, já enfrentamos a oposição dos ambientalistas, para
quem os pastos destroem a floresta, degradam grandes áreas, esquecidos, no
entanto, de que os campos gerais estão disseminados por toda a Amazônia,
podendo, por isso, ser utilizados sem agressões ao ecossistema local.
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É o que ocorre, por exemplo, em nossa terra, onde se buscam todas as
maneiras possíveis de vencer o atraso secular e encontrar, aproveitando as
potencialidades locais, as formas de desenvolvimento sustentado, que tanto pode
impulsionar a economia local.
No caso específico da febre aftosa, ainda estamos como que cercados por
aquele cordão sanitário que impede a venda de nossas reses, o que se pode liquidar
com uma campanha sistemática de vacinação, como a conveniada pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com alguns Estados do Nordeste e de
Roraima.
Nesse sentido, apelamos ao Sr. Ministro Roberto Rodrigues que amplie a
área regionalizada daquele convênio, permitindo que o Acre seja ali incluído, para
que nossos pecuaristas possam encontrar o caminho da exportação e, com ela, o do
desenvolvimento sustentado. Seria uma medida de grande alcance econômico e
social, permitindo que nosso Estado desse mais um passo à frente em direção a um
grande futuro.
Grato pela atenção.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Neucimar Fraga.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, belas frases como “O professor é aquele
que faz brotar duas idéias onde antes só havia uma”, de Elbert Hubbard, ou “Um
professor que tenta ensinar sem inspirar em seus alunos a vontade de aprender fala
para o vazio”, de Horace Mann, já podem ser lidas nos murais das escolas.
São muitos os regalos e os mimos dirigidos aos docentes durante as
comemorações ao Dia do Professor. São eles que, após 4 anos de estudos
universitários, tomam para si a missão de ensinar a seus educandos não só as letras
e os números, mas também o valor substantivo da esperança, da solidariedade e da
coragem.
Os professores, com seu trabalho dedicado e sua capacidade única de
socializar o conhecimento, são verdadeiros exemplos para os jovens alunos.
Deixo registrada a minha gratidão aos professores do ensino fundamental e
do ensino médio, que foram exemplos em minha formação acadêmica. Entre eles,
destaco as Profas. Rita de Cássia e Maria da Penha e os Profs. Ramos e Timóteo.
Em especial, parabenizo a minha esposa, Sandra Sartório Fraga, que é
professora de ensino fundamental e este ano concluiu o curso superior para oferecer
o melhor a seus alunos.
Não podemos esquecer que o trabalho de nossos mestres está ligado ao
desenvolvimento da sociedade e ao futuro de nosso País. O progresso da
humanidade depende, em grande parte, de seu esforço.
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Os professores são os verdadeiros engenheiros do nosso progresso. Por isso,
nesta data tão especial, congratulo-me, com imensa satisfação, com aqueles que
contribuem de maneira única para um futuro melhor.
Bolas de papel na cabeça, milhares de tarefas para corrigir, críticas, noites
maldormidas... Ser professor não é tarefa para qualquer um. Sem considerar, claro,
a responsabilidade que eles exercem na sociedade. Principalmente porque, acima
de tudo, são responsáveis pelo futuro de centenas de crianças.
O Brasil tem cerca de 1,5 milhão de professores, de acordo com o Ministério
da Educação. A função deles, conforme prega o Ministério, não é só transmitir
conhecimentos, mas principalmente ensinar o aluno a estudar, fazê-lo valorizar o
estudo e ajudá-lo a se desenvolver socialmente.
Dia 15 é a data daquele que, além de ensinar a ler e escrever, transmite
conhecimentos e é um exemplo para crianças e jovens. O professor é um
personagem essencial na formação humana. Por isso, há muito que agradecer-lhe,
diante dos fatos.
Presto homenagem àqueles que, por amor à profissão, dedicam suas vidas
ao ensino, mesmo em situações adversas; àqueles que consideram o ato de ensinar
uma lição de responsabilidade, conscientes de que formam cidadãos a cada palavra
riscada no quadro-negro.
Sr. Presidente, não poderia, nesta homenagem, esquecer os meus primeiros
professores, aqueles que foram meus mestres na Escola Bíblica Dominical. Gostaria
de deixar registrado o meu carinho e gratidão pela Profa. Maria Aparecida e pelo
Prof. Alair, da Igreja Batista do IBES, a pela Profa. Márcia Tristão, da Igreja Batista
da Glória.
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Parabenizo todos os professores da rede municipal, estadual e federal do
Estado do Espírito Santo e de todo o Brasil.
Para encerrar, gostaria de externar o meu amor, carinho e gratidão aos 2
melhores professores de toda a minha vida: meus pais. O meu pai, Sr. Israel Fraga
de Almeida, e a minha mãe, Sra. Adnair Ferreira Fraga, ensinaram-me, acima de
tudo, a amar a Deus e ao próximo e a respeitar os meus irmãos.
Que Deus abençoe esta Casa, os professores do Brasil e de todo o mundo!
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Takayama.
O SR. TAKAYAMA (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ninguém vence na vida sem ser nutrido
diariamente por água potável, alimentação rica em proteínas, carboidratos, fibras,
vitaminas e sais minerais _1 todos com opulentas substâncias químicas essenciais
para uma existência produtiva e pacífica.
Registro as sábias palavras do célebre físico Albert Einsten (1879-1955): “A
posse de meios de produção maravilhosos não trouxe a liberdade, mas a
preocupação e a fome”.
A miséria toma proporções cada vez maiores, pois a globalização da
economia mais exclui do que inclui. Ao decorrer dos tempos mais indivíduos passam
fome no planeta e muito pouco acontece para minimizar o crescimento da inanição
crônica por meio de atividades concretas e eficientes; por isso, sobra sofrimento e
perde-se a esperança.
A fome é um fantasma universal que aterroriza dias e noites, sendo uma
companhia permanente de 34 milhões de pessoas em nações ricas e de 800
milhões nos países em desenvolvimento nos 5 continentes — Ásia, África, Europa,
América e Oceania; e o pior: uma criança inocente de menos de 10 anos de idade
morre direta ou indiretamente de fome no mundo a cada 7 segundos. Isso mesmo, a
cada 7 segundos! Isso significa afirmar que a cada dia 100 mil crianças morrem de
fome ou de suas graves conseqüências.
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Mais da metade dos 400 milhões de latino-americanos não consegue
satisfazer suas necessidades básicas, e existem 100 milhões de indigentes que nem
sequer conseguem dar de comer a seus filhos.
Na América Latina o número de pobres ou pessoas com renda inferior a
R$100,00 por mês passou de 135 milhões para 211 milhões nos últimos 10 anos.
No Brasil existem cerca de 60 milhões de miseráveis, ou seja, 33% da
população, com um enorme contingente de crianças mendigando, jovens vazios
perambulando pelas ruas, adultos sobrevivendo de sobras existentes nos lixões a
céu aberto e idosos sem energia nem perspectivas de um final de vida satisfatório,
mas todos eles almejando uma existência fraterna e desejando justiça social para
que possam ter alimentação, trabalho, desfrutar da paz e sobretudo viver com
dignidade.
A data de 17 de outubro foi consagrada como o Dia Mundial da Erradicação
da Pobreza.
Parabenizo o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela iniciativa de implantar
no País o Programa Fome Zero e de defender em reuniões e fóruns internacionais,
inclusive, recentemente, na ONU, em Nova York, o Programa Mundial de
Erradicação da Fome, um problema social que precisa ser tratado como problema
político.
Sabe-se que a eliminação da pobreza e da fome é um processo lento, mas
que precisa ter início e ser executado com constância para que chegue ao fim num
futuro não tão longínquo, porque a fome não pode esperar.
Observo que quem sofre de fome não tem atenção nem interesse por
trabalho, conhecimento, cultura ou entretenimento. Sua maior preocupação é com a
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saúde, a sua própria e a de seus familiares, para uma sobrevivência imediata, pois a
fome gera um círculo vicioso de miséria, ignorância e degradação social.
O Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento —
PNUD, de 2003, sinaliza que a crise de crescimento econômico tem sido causada
pela manutenção da miséria em mais de 100 países, visto que não há chance de a
fome ser reduzida numa economia estagnada, e as regiões que mais crescem são
aquelas em que mais diminui a pobreza. Isso significa que o crescimento econômico
é fundamental para a redução da pobreza.
É preciso que as lideranças políticas e empresariais dos países ricos
componentes do G-8 sejam sensíveis e não só ofereçam no curtíssimo prazo uma
quantidade suficiente de peixe para alimentar os miseráveis e pobres de diferentes
Nações, mas propiciem no curto prazo a educação, valioso instrumento para
capacitação continuada, para que eles próprios saibam pescar seus alimentos
nutritivos. Sabe-se também que quem tem fome crônica não consegue levantar a
vara para pescar nem compreende as instruções para a pesca; portanto, realmente
necessita de obras e serviços assistenciais fundamentais à sua existência.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado
pelos órgãos de comunicação desta Casa Legislativa.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna dar conhecimento à Casa
da realização do Seminário Internacional Aqüífero Guarani — Gestão e Controle
Social, realizado pela Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul, em Foz do Iguaçu, nos dias 14 e 15 de outubro, que traçou estratégias
para a gestão e controle social do Aqüífero Guarani, considerado-o o mais
importante manancial de água subterrânea do continente sul-americano e um dos
maiores reservatórios de água doce do mundo.
Localizado no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o referido aqüífero tem
71% de sua área em território brasileiro, estende-se pelos Estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, e
abastece as grande cidades com água de boa qualidade para o consumo.
A necessidade de uma ampla discussão do tema, devido ao pouco
conhecimento técnico, e a preocupação dos países-membros do MERCOSUL com o
uso abusivo e indiscriminado dessa importante reserva, motivaram a realização do
Seminário, que foi um importante passo rumo a uma regulação internacional
desejada por esses países.
Apontada como a maior preocupação, a poluição mereceu atenção especial e
levou à manifestação da necessidade de criação conjunta de uma política de gestão
pública e controle social dos mananciais subterrâneos de água.
Com

a

participação

de

Parlamentares

e

Ministros

de

todos

os

países-membros, integrantes do Grupo ad hoc de Alto Nível e dos responsáveis pelo
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projeto de proteção e desenvolvimento sustentável do Aqüífero Guarani, financiado
pelo BID/OEA, além de estudiosos, ambientalistas, geólogos, acadêmicos da
UNESP, UFSC e Comitê do Pardo e movimentos populares, como o Grito dos
Excluídos, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento dos
Atingidos por Barragens, entre outros, o Seminário reuniu um grande número de
especialistas das mais diversas áreas, a fim de obter uma visão diferenciada e de
alto nível do Aqüífero Guarani.
Ao final, foi redigido um documento com as principais conclusões do
Seminário, em que se destaca a necessidade de criação de mecanismos de
proteção, conservação e manejo sustentável do Aqüífero Guarani, com base no
princípio de soberania nacional de cada país sobre os seus recursos naturais.
No documento declaram que a reserva de água subterrânea estocada no
Aqüífero seja declarada bem público da população de cada país onde está
localizada a reserva, devendo ser protegida pelos respectivos governos e
populações, a fim de que possam, de maneira estratégica e racional, usufruir dos
benefícios comuns, indispensáveis para a sobrevivência humana.
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul,
comprometi-me a envidar todo esforço para criar uma Subcomissão sobre o Aqüífero
Guarani, a fim de prestar contribuição nas áreas de sua competência sobre políticas
públicas de uso sustentável e conservação da reserva, com a participação de
organização da sociedade civil e movimentos sociais.
A seguir, transcrevo o documento divulgado ao fim do seminário.
“Carta de Foz do Iguaçu sobre o Aqüifero Guarani

51

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 223.2.52.O
Data: 20/10/2004

Os

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Extraordinária - CD
Montagem: 4176

participantes

do

Seminário

Internacional

‘Aqüífero Guarani, gestão e controle social’, incluindo
membros

da

Comissão

Mercosul,

representantes

brasileiro,

paraguaio

e

Parlamentar
dos

Conjunta

Governos

uruguaio,

dos

do

argentino,
movimentos

populares e organizações não-governamentais que lidam
com a problemática do meio ambiente e da água, e de
universidades e centros de pesquisa, reunidos na cidade
de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, Brasil,
Considerando:
Que o acesso à água é um direito humano
fundamental, direito cultural, direito social inalienável, e
como tal, deve ser objeto de políticas públicas que
garantam o acesso da água à população.
A água é um bem ambiental e social dos povos dos
países onde ocorre, cuja utilização deve ser regulada com
critérios que ultrapassem requisitos de apropriação
comercial.
A importância do Aqüífero Guarani como um dos
maiores mananciais de água subterrânea do planeta.
A característica peculiar e generosa de o Aqüífero
Guarani estar localizado nos territórios dos países
membros do Mercosul.
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O fato do Aqüífero estar situado em regiões de
intensa

ocupação

humana,

com

uma

população

majoritariamente pobre, quando não excluída, o que
obriga os Estados a terem cuidados especiais com sua
preservação e com condições diferenciadas para o
atendimento das necessidades da população.
A certeza de que a conservação e o manejo
adequado do Aqüífero Guarani poderão propiciar aos
povos dos países afetados ao reservatório condições
permanentes de abastecimento de água potável.
A necessidade de incluir os temas de conservação
e

de

manejo

principalmente

sustentável
quanto

aos

dos

recursos

aspectos

da

naturais,
troca

de

informações, na agenda da integração do Mercosul.
A importância de mecanismos de gestão pública e
controle social dos mananciais subterrâneos de água.
Concluem:
I - O aproveitamento da água potável, organizado
como serviço público, deve ser destinado prioritariamente
para o abastecimento humano e dessedentação de
animais
II - O uso sustentável e a conservação das
reservas do Aqüífero Guarani devem ser realizados tendo
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como princípio a soberania territorial de cada país sobre
seus recursos naturais.
III - Os países membros do Mercosul deverão
estabelecer

amplas

políticas

de

intercâmbio

de

informações técnicas sobre o Sistema Aqüífero Guarani e
divulgá-las livremente nas línguas dos países membros,
garantindo o acesso a todos os interessados.
IV - É imprescindível a adoção desde já de políticas
de proteção ambiental com enfoque central no Aqüífero
Guarani, incluindo todo os aspectos mais críticos de sua
conservação, principalmente nas áreas de recarga.
V - E fundamental ampliar o papel dos poderes
legislativos,

nacionais

e

estaduais,

da

Comissão

Parlamentar Conjunta do Mercosul, e das organizações e
movimentos sociais na discussão, aprovação, fiscalização
e controle de políticas relativas ao Aqüífero Guarani.
VI - Ademais do controle político institucional, é
imperativo o estímulo, a implantação e o aperfeiçoamento
dos mecanismos de gestão pública e controle social de
todas as iniciativas relativas ao aproveitamento e proteção
do Aqüífero Guarani, incluindo-se nesse objeto de
controle, as atividades, em realização ou propostas, frutos
de cooperação no âmbito do Mercosul, com terceiros
países ou com organismos internacionais.
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VII - A gestão e controle social do uso sustentável e
a conservação do Aqüífero Guarani devem subordinar-se
a um sistema de planejamento e fiscalização que respeite
as necessidades das comunidades que dele possam se
servir.
VIII - A Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul envidará esforços para criar uma subcomissão
sobre o Aqüífero Guarani, para trabalhar na contribuição
que for de sua competência sobre políticas públicas de
uso sustentável e conservação do Aqüífero, convidando
nesse âmbito as organizações da sociedade civil e
movimentos sociais através de mecanismos como
seminários, audiências públicas e consultas.
Declaram por fim:
Que a reserva de água subterrânea estocada no
Aqüífero Guarani, comprovadamente um dos maiores
sistemas aqüíferos do mundo, estendendo-se pelos
territórios do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do
Uruguai, indiscutivelmente uma das maiores riquezas
naturais da Região do Cone Sul, seja declarado bem
público do povo de cada Estado soberano onde a reserva
se localiza, e que seja protegido pelos governos e
populações
racionalmente,

para

que

auferir

possam,
os

estratégica

benefícios

e

comuns,

indispensáveis para a sobrevivência futura”.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Milton Cardias.
O SR. MILTON CARDIAS (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero nesta oportunidade abordar um assunto
extremamente importante e deveras preocupante, que é o aumento acentuado da
taxa de acumulação de gás carbônico — CO2 na atmosfera terrestre nos últimos
dois anos. Como o CO2 é um dos principais responsáveis pelo agravamento do
efeito estufa, os cientistas temem que os efeitos do aquecimento global possam se
manifestar mais rapidamente que o esperado.
O climatologista britânico Charles Keeling disse que “o crescimento na taxa
anual de aumento no CO2 para acima de duas partes por milhão — 2 ppm, em dois
anos consecutivos, é um fenômeno real”. Um grupo de pesquisadores dos Estados
Unidos diz que os incêndios florestais que assolaram o Hemisfério Norte nos últimos
anos podem estar por trás do fenômeno.
Os novos dados trazem à baila a questão da ratificação do Protocolo de
Kyoto, acordo internacional rejeitado pelos Estados Unidos, para reduzir a emissão
dos gases que agravam o efeito estufa e causam o aquecimento global, como o
CO2.
Em editorial de 12 outubro de 2004, o jornal britânico The Independent diz
que é hora de enfrentar os Estados Unidos nessa questão. O Brasil posicionou-se,
em 23 de julho de 2002, favoravelmente ao Protocolo de Kyoto, ratificando esse
acordo.
Ressalte-se, contudo, que apesar de 77 países, responsáveis por 36% das
emissões de gases que agravam o efeito estufa, terem aderido ao acordo, ainda não
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se atingiu o número necessário para que o Protocolo entre em vigor. Ainda faltam as
assinaturas de países responsáveis por pelo menos 19% das emissões para se
chegar aos 55% necessários para tornar o protocolo de Kyoto uma realidade global
e um poderoso meio de defesa ambiental para todo o planeta.
O aumento constatado nas concentrações de CO2 é preocupante e requer
ações hábeis e concretas de todos, principalmente dos cristãos, que têm a
obrigação de cuidar da natureza, de modo a evitar o agravamento da situação.
A organização Igrejas Unidas lançou, recentemente, uma campanha em prol
da redução de emissão de gases poluentes na atmosfera. O grupo estimula o uso de
fontes renováveis de energia e pede aos fiéis que pressionem governos e indústria a
mudarem a política pública em seus países em relação à emissão de poluentes.
Com esta visão, Sr. Presidente, faço aqui um apelo para que as autoridades
governamentais do País, envolvidas com a questão, manifestem as posições oficiais
dos órgãos que dirigem. Isso poderá trazer uma grande contribuição à campanha de
redução da emissão de gases que agravam o efeito estufa.
Façamos nossa parte em defesa da vida e da preservação da natureza.
Nosso futuro depende dessas pequenas ações hoje. Contamos com o envolvimento
desta Casa nestes debates e rogo a Deus que, em nome de Jesus Cristo, nosso
Senhor, abençoe o nosso querido Brasil.
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V- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A lista de presença registra o
comparecimento de 261 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Passa-se à apreciação da matéria
sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.
Item 1.
Medida Provisória nº 196, de 2004
(Do Poder Executivo)
Votação, em turno único, da Medida Provisória nº
196, de 2004, que abre crédito extraordinário, em favor
dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e do Meio Ambiente, no valor de R$86.080.000,00, para
os fins que especifica.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sobre a mesa requerimento do
nobre Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia, nos termos do Regimento, para
retirada de pauta da Medida Provisória nº 196.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para encaminhar contrariamente,
concedo a palavra ao nobre Deputado Beto Albuquerque.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, basta de protelação. Aqueles que não querem 86 milhões de reais para
a defesa sanitária que assumam essa postura em plenário. (Palmas.) Há 86 milhões
de reais prontos para a vigilância sanitária e a agricultura brasileira.
Todos discursam e fazem de tudo para que não votemos. Por isso, votamos
contrariamente à medida provisória.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para encaminhar a favor, com a
palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado Beto Albuquerque sabe que medida provisória tem efeito imediato. Os
recursos já estão sendo utilizados ou já o foram. De forma alguma a decisão do PFL
seria no sentido de obstruir a alocação de recursos. Quem, de fato, está obstruindo
investimentos no Brasil é a própria base do Governo, que não se empenha para que
haja quorum na sessão do Congresso Nacional. E nós não conseguimos votar os
créditos de investimentos no País.
Por isso, somos favoráveis ao nosso requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em votação o requerimento do
nobre Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PFL?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PFL vota “sim” ao seu requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em votação o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aqueles que forem favoráveis
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
REJEITADO.
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O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Verificação concedida.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PV vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PSC?
O SR. CABO JÚLIO (PSC-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PSC vota contra.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o PSB?
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PPS?
O SR. JÚLIO DELGADO (PPS-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PPS está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PL?
O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PSDB?
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PSDB está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PTB?
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O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PTB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PP?
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP-SP. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PFL?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, estamos em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PMDB?
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PMDB continua em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota contra, porque entende ser importante
o crédito extraordinário de 86 milhões para a agricultura brasileira.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PCdoB?
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PCdoB vota “não”.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (Sem Partido-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a bancada do PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota a Liderança da
Minoria, Deputado José Thomaz Nonô? (Pausa.)
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Como vota a Liderança do Governo, Deputado Professor Luizinho?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o instrumento regimental da obstrução pode ser usado
pontualmente em momentos de negociação específica e é até verdadeiro. Mas neste
caso a Oposição o tem usado para impedir a votação. Esse instrumento impossibilita
que a Maioria exerça o seu legítimo direito de votar.
Tivemos quorum para abrir a sessão, tivemos quorum em todas as votações
anteriores e continuaremos tendo quorum. Mas a Oposição tem feito obstrução
permanentemente. Isso é inédito no Parlamento!
Com tudo isso, cada matéria leva de 4 a 5 horas para ser votada. Assim,
impede-se que assuntos da máxima importância para o País sejam apreciados,
como o financiamento para a agricultura, a modernização da indústria de máquinas,
o financiamento da pequena e da microindústria, o ajuste do funcionalismo público.
Todas essas medidas são fundamentais para o Brasil.
A obstrução permanente pára o Parlamento e impede que o País fortaleça o
seu crescimento. Ontem, por exemplo, chegou-se ao absurdo de se obstruírem
medidas que destinavam 900 milhões de reais para Estados e Municípios. Podem
usar qualquer outro argumento, mas, neste momento, a obstrução é contra o País,
os Estados e os Municípios.
Por isso, somos contra o requerimento e queremos que nossa base se
mantenha em plenário mesmo diante do comportamento da Oposição, em relação
ao País.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PRONA?
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O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PDT?
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Presidência solicita aos Srs.
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Solicito às Sras. e aos Srs.
Deputados que venham ao plenário, pois estamos em processo de votação.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra, pela ordem,
ao nobre Deputado Odair.
O SR. ODAIR (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para uma breve comunicação. Quero
refletir um pouco sobre a questão do Programa Bolsa-Família, do qual tive a
oportunidade de ser Relator.
Neste momento em que assistimos a diversas críticas ao programa, inclusive
de

Parlamentares,

devemos

refletir

claramente

sobre

a

importância

do

Bolsa-Família, que quer dar impacto de renda à população mais pobre deste País.
É importante termos a clareza de quem é quem nesse processo. A eliminação
da fome e da miséria no Brasil não pode simplesmente ser responsabilidade de um
dos entes da Federação. Ela é um desafio para todos: União, Estados e Municípios.
Nesse particular, quero refletir com V.Exas. acerca do papel dos Municípios
nesse processo. A União não pode furtar-se à responsabilidade que lhe cabe, mas
as irregularidades denunciadas nas reportagens a que assistimos nos últimos
tempos, relativamente ao Programa Bolsa-Família, são de responsabilidade dos
Municípios.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome precisa dar
transparência às suas ações. Deve colocar à disposição da população as
informações a respeito das famílias beneficiadas e do valor do benefício. Ter renda é
um direito e não significa vexame. Não se trata, então, de expor a pessoa
beneficiária. É necessário ampliar as informações.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há pouco participamos do primeiro
turno eleitoral. E o segundo turno está próximo. É importante elegermos Prefeitos e
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Vereadores comprometidos com o bom uso do dinheiro público. Todos somos
chamados a construir um país onde o dinheiro público seja bem gasto.
Parabenizo os Prefeitos, os Vereadores, toda a sociedade e, de forma
especial, o Ministro Patrus Ananias. Parabenizo, enfim, todos os que se têm
empenhado efetivamente para o bom uso do dinheiro que está à disposição do
Programa Bolsa-Família.
Muito obrigado.
O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência tem o prazer de
anunciar que estão presentes neste plenário a Prefeita Nelise Dalprá e o
Vice-Prefeito Jefferson Cordeiro, eleitos pelo Município de Campina Grande do Sul,
Estado do Paraná.
Saúdo-os em nome da Casa.
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O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ROMEL ANIZIO (PP-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, aproveito a oportunidade para registrar a presença dos ilustres
Vereadores Rúbia de Freitas Caetano, Aguimar Nunes de Souza Silva, Lucimar
Aparecido Nunes e Wilmar Donizette Andrade, de Campina Verde.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência saúda-os, em nome
da Casa.
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O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, todos estávamos, e ainda estamos, na expectativa de votar duas
medidas provisórias. Uma delas é a MP nº 196, que vai destinar 86 milhões de reais
para a agropecuária brasileira, que precisa desses recursos. Vemos a insistência
daqueles que, mesmo sendo oposição, pela forma democrática de o PT administrar
a Casa, tiveram a relatoria dessa matéria, fizeram um relatório favorável à liberação
dos recursos e se posicionam no sentido de obstruir a votação.
Há também a expectativa de que possamos votar a Medida Provisória nº 197,
que tem como objetivo implantar o programa de modernização do parque industrial
brasileiro, exatamente neste momento de crescimento econômico, de geração de
empregos, de que tanto necessitamos. Estão com falta de argumentos para debater
o mérito das medidas provisórias e entram apenas com o mecanismo de que há
excesso delas.
O que diferencia este momento do outro é que, no outro, as medidas
provisórias nem sequer necessitavam ser apreciadas por este Plenário. E foi
exatamente este Plenário que determinou o prazo máximo de 120 dias para que a
Casa deliberasse sobre as medidas provisórias que estão em discussão.
Utilizam-se artifícios que não correspondem com a realidade dos fatos. Um
Deputado disse que membros do Executivo ficam a fazer turismo. É preciso lembrar
que a última viagem do Vice-Presidente da República, José Alencar, à Rússia foi
para debater os interesses da agropecuária brasileira, com o intuito de superar um
impasse. Eles não querem receber a carne brasileira de boa qualidade. Já outros
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vêm aqui com o argumento de que o povo brasileiro teria puxado a orelha do PT.
Ora, se puxar a orelha do Partido dos Trabalhadores é dar-lhe a expressiva votação
que teve — o partido foi o mais votado na recente eleição — evidentemente,
queremos continuar nesse caminho.
Se formos olhar por esse lado, vamos ver que o PFL disputa 2 segundos
turnos: em Fortaleza e em Salvador. Pelo que sei, nessas duas cidades o partido
encontra-se em situação extremamente difícil.
Assim, estaria o povo desses 2 Municípios puxando a orelha do PFL, que
nem sequer nesta noite quer permitir ao Plenário deliberar sobre matérias de
tamanha importância: a que trata dos recursos para a agropecuária e a Medida
Provisória nº 197, que vai criar o incentivo à modernização da indústria brasileira.
Não podemos ter medo do voto nem do debate. Estamos preparados para
fazer o bom combate.
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O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho o prazer de destacar a I
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada em todo o País, de 18
a 24 de outubro.
Trata-se de evento de grande relevância, que vai envolver o Ministério da
Ciência e Tecnologia, universidades, centros tecnológicos, escolas, professores,
alunos e diversos setores empresariais. Estão agendadas 1.400 atividades,
distribuídas por todos os Estados, 200 Municípios e 250 instituições.
É um extenso leque, que se utilizará de atividades interativas, palestras,
exposições, feiras de ciência, exibição de vídeos, de forma a permitir maior interação
entre as entidades geradoras de ciência e a população, levando a estudantes de
todos os quadrantes do País, crianças ou não, a certeza de que é possível ao
brasileiro potencializar seus conhecimentos a níveis excelentes, de que os cientistas
são iguais a eles e não seres estranhos, cujos feitos são impossíveis de alcançar.
Apesar do baixo investimento em pesquisa, o Brasil é celeiro de grandes
avanços científicos, graças à obstinação e à competência de nossos cientistas.
Vemos as marcas da ciência e da tecnologia em todos os ambientes, na agricultura,
na indústria, no comércio, entre outros.
Realçamos com orgulho diversos centros de produção científica, como a
EMBRAPA, a FIOCRUZ, a CNEN, referências mundiais em pesquisa e conquistas
inéditas em agricultura, saúde e tecnologia nuclear, respectivamente.
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Registamos conquistas internacionais na área de aviação comercial e
espacial, tecnologia de satélites e comunicação, tecnologia militar e de informática.
O SIAFI, Sistema Integrado de Administração Financeira, do Governo Federal,
eficiente criação brasileira para monitoramento da aplicação de verbas públicas, e o
moderno programa de votação eletrônica, ágil e ainda à prova de fraude, já
despertaram a atenção de vários países, mesmo de potências econômicas como os
Estados Unidos da América.
O nível que temos alcançado em praticamente todos os segmentos do
conhecimento, não deixando nada a dever quanto aos requisitos dos exigentes
padrões internacionais, inspira-nos, como Parlamentares, a trabalhar na busca da
melhora de condições dos centros de pesquisa do Brasil, principalmente destinando
mais verbas orçamentárias a esse fim.
O Maranhão participará à altura em duas frentes principais: na praça de
eventos Multicenter Sebrae, em São Luís, e no interior do Estado, com o Projeto
Teletrem, que se utilizará de composições do Projeto Carajás.
Parabéns, portanto, a todos os idealizadores, a todos os que tornaram
possível a realização da 1ª Semana de Ciência e Tecnologia. Parabéns aos
professores que disseminam o saber, aos alunos que manterão a corrente.
Parabéns aos nossos cientistas, técnicos e inventores.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Informo que o Senador José
Sarney, Presidente do Senado Federal, enviou ofício à Presidência da Câmara dos
Deputados comunicando que foi cancelada a sessão do Congresso Nacional
convocada para hoje, às 19h, e que haverá sessão amanhã, às 10h, no plenário do
Senado Federal.
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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. conhece a pauta da sessão do Congresso
Nacional?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É a mesma pauta da sessão de
hoje.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Estão os créditos? Dentro do acordo,
estará resolvida a questão do pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Só os créditos pessoais.
Sou eu quem vai presidir a sessão.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Parabéns, Sr. Presidente.
O pessoal espera que esta Casa cumpra seu papel parlamentar e vote os
créditos.
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O SR. MAURÍCIO RANDS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer 3 registros.
Inicialmente, informo que a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
aprovou proposta de emenda constitucional de autoria do Deputado Vicentinho e
também de minha autoria e de outros Parlamentares. Ela introduz na Constituição o
princípio da negociação coletiva.
A PEC modifica a redação do inciso VI do art. 37, que na Constituição
originária assegura aos servidores públicos os direitos de sindicalização e greve,
mas deixa de reconhecer que quem tem direito de se organizar em sindicato precisa,
por definição, ter direito à negociação coletiva.
Adotando algumas soluções, como por exemplo a do Direito italiano,
propusemos que a redação do inciso VI do art. 37 contemple duas hipóteses: a de
acordo emanado da negociação coletiva entre a administração e os sindicatos de
servidores públicos e a de esse acordo ser submetido ao Poder Legislativo, que
detém a soberania para autorizar as despesas que farão face à negociação coletiva.
Vamos solicitar à Presidência da Casa que constitua Comissão Especial para
correção dessa incompletude da atual Constituição.
Agradecemos a todos os Deputados da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, que, por unanimidade, aprovaram a PEC nº 7, de 2003, trazendo o
direito da negociação coletiva para o conjunto dos servidores federais, estaduais e
municipais.
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Além disso, Sr. Presidente, quero fazer o lamentável registro do assassinato
do Juiz José Hortêncio Ribeiro, em Ji-Paraná, Rondônia, terra do meu colega
Deputado Eduardo Valverde.
Ele foi assassinado muito provavelmente em represália à sua corajosa
conduta na vida de magistrado, combatendo o trabalho desumano e degradante
que, infelizmente, ainda faz parte do universo das relações de trabalho no Brasil.
Deixo registrada a nossa solidariedade à família do juiz assassinado. Pedimos
ao Ministério da Justiça todo empenho nesse caso.
Amanhã, estarei em audiência com o Ministro Márcio Thomaz Bastos. Entre
outros assuntos, vou solicitar rigorosa apuração para que os assassinos do juiz de
Ji-Paraná sejam rigorosamente punidos.
Por último, Sr. Presidente, quero informar que ontem completou 1 ano a
atitude antidemocrática e discriminatória do Governo de Pernambuco de se recusar
a efetuar o recolhimento das mensalidades dos servidores públicos pertencentes ao
sindicato dos trabalhadores na educação. Os trabalhadores da rede oficial de ensino
autorizam o recolhimento das suas mensalidades ao SINTEP, sindicato da
categoria. Infelizmente, numa demonstração de falta de sintonia com a democracia
instalada no País, com o espírito da Constituição e das leis, o Governador do Estado
de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, há 1 ano recusa-se a fazer o recolhimento da
contribuição dos trabalhadores para seu sindicato, conforme deliberado livre e
legalmente por todos os professores que compõem o SINTEP de Pernambuco.
Ficam registrados o meu protesto e o meu apelo ao Sr. Governador do Estado
de Pernambuco para que reveja sua posição antidemocrática de querer matar o
sindicato de inanição.
Muito obrigado.
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O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a propósito do incidente ocorrido nesta
semana, com a lastimável nota da Secretaria de Comunicação do Exército, quero
lamentar o silêncio da Oposição. Não vi nenhuma manifestação contra tal atitude.
Faço este registro como alguém que aprendeu com a história, com um
processo similar na Espanha — no final da ditadura franquista, um maluco invadiu o
Parlamento para atemorizar as pessoas e tentar dar um golpe. A atitude corajosa de
Adolfo Soares, de um partido de direita, prontamente refutou aquela tentativa de
ataque à incipiente democracia que se consolidava naquele País.
Portanto, é compromisso de todos nós, independentemente de nosso credo
religioso, zelar pela democracia, não aceitar provocações, partam elas de onde
partirem. Qualquer tentativa no sentido de mexer no jogo democrático, de atacar o
Estado Democrático de Direito deve ser refutada por todos os partidos, de esquerda
ou de direita, por todo cidadão, homem ou mulher.
Lamento o silêncio da Oposição. Espero que tenha sido um lapso. É
inaceitável, dentro de um contexto de consolidação democrática, assistirmos àquele
tipo de nota sem uma pronta rejeição, independentemente de sermos de situação ou
de oposição.
Portanto, fica o meu registro. Espero que aprendamos com isso. A
democracia em nosso País é ainda uma planta tenra, que precisa de zelo, de
cuidado para que não se dê guarida a qualquer tentativa golpista ou iniciativa
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maluca — sabe-se lá de onde tenha partido —, sem coerência, que não pode ser
aceita pelos democratas.
Estranho o silêncio das principais lideranças de oposição, em particular do
PFL e do PSDB. Não ouvi manifestações no sentido de refutar atitudes provocativas
e revanchistas em relação à democracia que tentamos construir.
Muito obrigado.
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. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a respeito do que foi dito pelo Deputado
Fernando Ferro, quero apenas registrar que a primeira nota da Secretaria de
Comunicação do Exército foi tão grave que não cabia, na minha opinião, nenhum
tipo de registro colocando em dúvida o espírito democrático do Governo do
Presidente Lula.
Eu, pessoalmente, tive o exemplo de meu pai, que foi torturado e exilado. De
forma nenhuma o partido ao qual sou filiado ficaria calado. Mas o Governo deu a
resposta no dia seguinte. Tenho certeza de que, com a nota do Executivo, a questão
está definitivamente esclarecida. Portanto, não vamos polemizar com a vida das
pessoas, que é muito importante.
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O SR. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. LUCIANA GENRO (Sem Partido-RS. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos e cidadãs que assistem
a esta sessão, o Supremo Tribunal Federal decidiu há pouco suspender a liminar
que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde havia obtido do Ministro
Marco Aurélio de Mello, liberando a interrupção da gravidez nos casos de
anencefalia. Significa que, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal entendeu
que as mulheres grávidas de bebês que não têm cérebro — portanto, não têm
nenhuma perspectiva de vida após o nascimento — não poderão interromper a
gravidez.
É uma decisão extremamente retrógrada, e só temos a lamentar. O nosso
Código Penal já é extremamente restritivo no que diz respeito à autorização de
interrupção de gravidez — ele a permite exclusivamente em casos de risco de vida
para a mulher e de estupro.
A argumentação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Cláudio
Fonteles, é de que é necessário proteger a vida desde o útero. Portanto, esse bebê
que ainda está vivo dentro do útero — porém, sem cérebro —, deve ter sua vida
protegida.
Nosso Código Penal, que é de 1940, permite o aborto em caso de estupro.
Mas esse direito só foi efetivamente regulamentado na década de 80, pela luta de
muitos brasileiros. E apenas recentemente, a partir da década de 90, os serviços
públicos de saúde começaram efetivamente a interromper a gravidez em caso de
estupro e de risco de vida para a mulher.
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É preciso dizer que o próprio Código Penal entende que mulher estuprada
não tem obrigação de carregar um bebê fruto de terrível violência, como é o estupro.
Entretanto, os Ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que a mulher que
carrega um bebê condenado a morrer poucas horas depois de nascer terá de levar
essa gravidez adiante. Ela terá de sofrer durante os 9 meses, carregando uma
criança que não tem nenhuma chance de sobrevivência. Caso os Ministros do STF
não saibam, bebês sem cérebro não têm nenhuma chance de sobrevivência. Eles
morrem no máximo 48 horas após seu nascimento.
Portanto, quero registrar nosso protesto, nossa indignação pelo verdadeiro
desrespeito e descaso desses Ministros, que julgam a mulher como ser humano
destinado ao sofrimento. Parece até que um deles argumentou que a mulher está
vocacionada para o sofrimento. Não é verdade. As mulheres deste País precisam se
unir para exigir que esse tipo de interrupção de gravidez seja permitido e também
que mais serviços públicos de saúde realizem as interrupções de gravidez
gratuitamente, nos casos previstos no Código Penal.
Precisamos abrir amplo debate no País a respeito do aborto. Evidentemente,
as mulheres ricas, que podem pagar as melhores clínicas, fazem abortos no
momento que desejam, mas as pobres morrem com as agulhas de tricô, os
medicamentos utilizados em abortos clandestinos.
O debate sobre o assunto é extremamente necessário, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, na condição de 1º Vice-Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, recebi a informação do Senado Federal, em nome do Presidente José
Sarney, de que a sessão antes convocada para amanhã, às 10h, foi também
cancelada. inclusive há uma predisposição de só se fazer sessão do Congresso
Nacional após o segundo turno.
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O SR. DR. PINOTTI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DR. PINOTTI (PFL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, agradeço a oportunidade de poder usar a palavra. Na condição de
ginecologista, lamento profundamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É
um absurdo obrigarmos uma mulher, com um feto anencéfalo, sem qualquer
possibilidade de sobrevida, cuja morte cerebral define o diagnóstico de morte, a
levar essa gravidez até o final, especialmente porque hoje é possível fazer o
diagnóstico prévio de anencefalia.
Do ponto de vista técnico, não existe nenhum caso demonstrado de
anencefalia que tenha sobrevivido mais que 30 dias; do ponto de vista técnico, não
existe nenhuma possibilidade de erro no diagnóstico da anencefalia, em razão dos
atuais equipamentos de ultra-som; do ponto de vista moral e ético, não existe
nenhuma razão para obrigarmos uma mulher a levar uma gravidez com o feto morto,
anencéfalo, até seu final.
O que o Ministro Marco Aurélio havia determinado em sua liminar era que as
mulheres que carregam um feto anencéfalo comprovadamente diagnosticado têm o
direito de escolher se querem levar a gravidez até o fim, para seguir princípios
religiosos fundamentalistas, ou se querem interromper a gravidez.
Nossa lei possibilita a interrupção da gravidez por estupro e por risco de vida.
Não é possível que pratiquemos o atraso de impedir a interrupção da gravidez com o
feto considerado morto dentro do útero, porque a morte, hoje, é determinada pela
morte cerebral.
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Não sei se todos sabem que, quando se faz transplante, se mantém o doador
vivo, com o coração batendo, desde que seu cérebro tenha morrido. O cérebro da
criança anencéfala já está morto. Portanto, essa criança já está morta.
Só existe uma justificativa para isso: a mulher querer, até mesmo para
transplantar os órgãos do anencéfalo. Não existe outra. É lamentável. É um
retrocesso e não podemos permitir que isso aconteça em nosso País.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Esta Presidência convoca os Srs.
Deputados e as Sras. Deputadas para se dirigirem ao plenário, pois estamos em
processo de votação.
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A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, apesar das manifestações da Deputada Luciana Genro e
do Deputado Dr. Pinotti, não posso calar-me.
Deixo claro para todos os Deputados da Casa e para o povo brasileiro que
está assistindo a esta sessão que, a partir do momento da fecundação, há vida, e
ela, como bem disse, cientificamente, o Deputado Dr. Pinotti, morrerá, por se tratar
de anencefalia. Mas é inadmissível, por mais que S.Exa. diga que é por motivos
religiosos ou fundamentalistas, que a mãe a tire. Nós a geramos e não sabemos
quanto tempo nossos filhos vão viver: 9 meses, 1, 50 ou 80 anos. Porém, como há
vida, é inadmissível, sim, que a tiremos.
O Deputado se refere ao direito de tirar essa vida. Defendo o direito de ela ser
mantida, ainda que pelo motivo que S.Exa. aventou. Quantas crianças nascem com
cérebro e com defeitos seriíssimos no coração, no rim ou no fígado e depois morrem
porque não há ninguém com um coração ou um rim pequeno para fazer uma
doação? Essa vida, que não tem vida, conforme disse S.Exa., pode salvar outras
vidas.
Dessa forma, sou contra essas manifestações e deixo a esta Casa e a todos
os que nos estão assistindo meu repúdio.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Presidência convoca as Sras. e
os Srs. Deputados a virem ao plenário. Estamos em processo de votação.
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O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (Sem Partido-RJ. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, proponho que resolvamos a questão democraticamente.
Vamos apresentar um projeto e decidir na Câmara dos Deputados, para que os
juizes julguem com maior tranqüilidade. Sei que há posições diferentes. Este não é o
momento de nos aprofundarmos numa ou noutra posição, mas é nossa
responsabilidade.
O Deputado Miro Teixeira chamou-me a atenção para esta questão: é nossa
responsabilidade. Se queremos resolver o problema, vamos resolvê-lo, em vez de
ficarmos, pura e simplesmente, debatendo a questão no ar. É o Congresso Nacional
que pode decidir. Vamos assumir nossas funções.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Enéas, para uma Comunicação de Liderança, pelo PRONA.
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Como Representante. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, com a permissão de V.Exa., vou usar os 5 minutos a que tenho
direito.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que a questão é controversa, eu sei.
Mas aquilo para que é preciso existir um alerta é para um processo desumano que
vem crescendo em todo o planeta. Ninguém é dono da vida de ninguém. Com todo o
respeito às senhoras, tenho três filhas e estou falando como médico. Ninguém é
dono da vida de ninguém.
O concepto, desde o momento da fecundação, da beleza que representa do
ato genésico, é uma vida.
Depois que houve a meiose, a partir daquele instante, quando o ovócito,
segundo a ordem, se uniu ao espermatozóide, há um novo ser, que prescinde
completamente daquilo que a senhora gestante pensa. Até o tipo sangüíneo é
diferente. Aquilo é uma nova vida.
É absolutamente destituído de qualquer fundamento o argumento de que —
como já ouvi muitas vezes de pessoas absolutamente destituídas de preparo — o
corpo é da mulher, ela tem o direito de decidir. Isso é absolutamente falso, isso é
absolutamente mentiroso, isso é absolutamente cínico, chega a ser até algo próximo
de eugenia, muito, muito, muito a favor de teses que ainda medram no espírito de
muita gente, cuja tese ideal é de que o mundo seja feito de pessoas perfeitas, que
não haja deficientes físicos, que seja o nosso planeta constituído de uma população
de arianos. Isso é uma beleza, para quem pensa assim.

99

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 223.2.52.O
Data: 20/10/2004

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Extraordinária - CD
Montagem: 4176

Mas estudei, aprendi e tenho o direito de defender esta tese: o indivíduo
gerado é um novo ser, nada dá o direito de eliminar essa vida. E para os que falam
em anencefalia, é bom que se lembre a esses senhores — alguns com diploma de
médico também —, que, até o momento de nascer, aquela criatura está viva. Ela vai
morrer, mas ninguém sabe exatamente o momento. E, dentre nós, quem sabe
quando vai morrer? Quem tem a pretensa veleidade de dizer que sabe quando vai
desaparecer, se é absolutamente impossível, de maneira científica? E como médico,
muitas vezes fui inquirido sobre isso: quando vou morrer? Resposta: ninguém sabe.
Que direito tem um cidadão, porque é médico, de decretar a morte daquele ser?
Nenhum.
Estou falando aqui não em tese espiritual, estou falando em tese científica. E
já um colega ilustre ali me disse: espiritualmente, sou contra isso. Não estou
defendendo nenhuma tese espiritual, estou dizendo que, mesmo quando o Código
Penal defende o estupro, ali há um erro, que mais à frente será corrigido, porque se
houve o estupro, e a mulher está absolutamente violentada — e podia ser uma filha
minha — eu digo que o ser que está ali não tem nada a ver com ela. Aquele ser que
ali está é um ser vivo da espécie humana, que tem que ser defendido pelos
congressos, pelas Casas Legislativas, pelo Poder Executivo e, fundamentalmente,
pelo Judiciário, que se manifestou de maneira sábia agora.
Quero encerrar dizendo para os senhores que o processo de permissão do
aborto caminha junto com uma série de outras teses absolutamente destituídas de
fundamento humanista, no sentido de que a população do nosso planeta seja
constituída de seres privilegiados. Essa é que é a tese verdadeira! É assim que
Malthus está renascendo. É verdade, o neomalthuisionismo aí está, querendo que a
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sociedade seja feita de seres ideais. Agora, pergunto: ideais à imagem de quem?
Quem é que tem coragem de dizer o que é o ideal? Será o ideal a tese expendida
por Adolf Hitler? Será o ideal a tese de Mussolini? O que é o ideal? A miscigenação
é um crime, nesses termos apenas.
Levantei-me, sou de usar pouco o microfone, Sr. Presidente, raras vezes me
manifesto, mas mais uma vez percebi que é hora de falar. E se a questão é preparo,
eu o tenho; se a questão é diploma de médico, eu o tenho; se a questão é ensinar
Medicina, faço isso há 30 anos.
Sei exatamente o que estou dizendo. E o recado para os brasileiros é:
Cuidado! Que leis semelhantes a essa, ou proposição aqui apresentada, que teses
nesse sentido — e deixo registrados meus aplausos ao Supremo Tribunal Federal —
sejam coibidas, e que possamos, isso sim, caminhar em busca de uma sociedade
solidária, em que o respeito à vida seja fundamental, de uma sociedade em que
todos se respeitem, independentemente de origem, raça, religião ou qualquer outro
tipo de convicção.
Quero deixar bem claro que não tenho nada contra ninguém em particular,
estou apenas defendendo o direito mais importante de todos: o direito à vida.
Muito obrigado, senhores. (Palmas.)
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O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, este tema, pelas poucas mas valiosas contribuições de alguns
Parlamentares, já foi apontado pelo Deputado Fernando Gabeira. E eu, na qualidade
de Líder da bancada do PT, iria apresentá-lo como uma iniciativa legislativa para
que o Congresso Nacional, de fato, decidisse sobre assunto tão relevante.
Quanto ao mérito — e aí também sem abusar da condição de médico —,
temos que rigorosamente considerar aqui apenas um exemplo dado pelo Deputado
Dr. Pinotti: os transplantes de órgãos em pessoas com morte encefálica, quando a
família, muitas vezes ou sempre, sob o impacto de uma dor imensa, acaba ouvindo
dos médicos que assistem ao ente querido que o fato de o coração bater não
significa vida. Se assim não fosse, em muitos casos, os transplantes não seriam
viáveis. Faço referência à complexidade do assunto do ponto de vista científico,
respeitando, evidentemente, as opiniões religiosas.
Devemos, portanto, ter a iniciativa de apresentar projetos ou projetos de leis,
que serão debatidos com a população, com todos os setores, para a sociedade, por
nós aqui representada, poder opinar.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sras. e Srs. Deputados, comunico
à Casa que ontem procurei insistentemente os Líderes do PFL e do PSDB e, hoje,
sugeri um acordo no sentido de que votássemos as medidas provisórias que
trancam a pauta. Estou imbuído do interesse de resguardar a imagem e o trabalho
da instituição Câmara dos Deputados.
E por que estou interessado em votar as medidas e agilizar o processo?
Quinze medidas provisórias estão trancando a pauta. No dia 23, entra mais uma,
completando 16 medidas; no dia 25, chega mais uma, perfazendo 17; no dia 28,
mais uma, formando 18; no dia 29, mais uma, aumentando para 19; no dia 1º de
novembro, mais uma, atingindo 20; no dia 8 de novembro, mais uma, completando
21 medidas provisórias.
E qual o problema disso tudo? Semana que vem temos uma razão objetiva: o
envolvimento de grande parte de Parlamentares desta Casa no segundo turno das
eleições. Temos 44 disputas, quase todas em cidades regionais, cidades pólos, que
acabam por atrair a atenção de grande parcela de Parlamentares desta Casa.
Na outra semana, teremos a eleição no dia 31 e o feriado, do dia 2, cai numa
terça-feira. Quem conhece um pouco a nossa Casa sabe da dificuldade de, após a
eleição, termos sessão deliberativa dias 3 e 4 de novembro. Voltaríamos somente no
dia 9 de novembro. No dia 9, teríamos 21 medidas provisórias e, no dia 12, mais 2,
perfazendo um total de 23 medidas provisórias. Portanto, chegaríamos no segundo
dia útil do mês de novembro, dia 10, com 24 medidas provisórias trancando a pauta.
Temos ainda 2 projetos de urgência constitucional e matérias importantes que
até dispensam comentários — Lei de Falências, agências reguladoras, reforma
previdenciária remanescente, reforma tributária, enfim, uma série de projetos.

103

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 223.2.52.O
Data: 20/10/2004

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Extraordinária - CD
Montagem: 4176

Diante desse calendário, achei por bem, é claro, tentar procurar um acordo
para que pudéssemos agilizar nossos trabalhos. Na terça-feira, falei com os partidos
da base. Recebi o resultado da reunião. Procurei o PFL. Já na segunda à noite, falei
com o Deputado José Carlos Aleluia. Na terça, procurei o PFL e o PSDB com o
interesse de fazer a Câmara votar essas medidas provisórias.
Os companheiros e as companheiras sabem da minha posição sobre as
medidas provisórias deste Governo. Todo mundo conhece a minha posição. É
pública. Dispenso-me de repeti-la. Mas temos que enfrentar isso.
Foi esta a razão da tentativa de fazer o acordo.
Qualquer tentativa de desviar o objetivo desse trabalho que estamos fazendo
é absoluto oportunismo político, é tentar levar a disputa a um lugar para onde não
quero ir. (Palmas.)
Se a nossa Casa resolver obstruir, legítima e regimentalmente, não votando
hoje ou amanhã, está absolutamente correta, não há questionamento nem problema
algum. Mas quero dizer aos nobres Parlamentares que a Câmara dos Deputados
terá que funcionar, caso contrário não conseguiremos dar conta de toda a demanda
existente na Casa. E, daqui a alguns dias, todos seremos pressionados a votar, por
conta da opinião pública. Isso é natural. (Muito bem!) Quem está nesta Casa já há
alguns anos sabe como funciona o processo legislativo, e já vivemos o bastante
nesta Casa para conhecer um pouco sobre como funciona a Câmara dos
Deputados.
Encerrarei, então, a sessão, convocando sessão ordinária para amanhã, às
14h. Convocarei também sessão ordinária para terça e quarta-feiras da próxima
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semana, porque esta é a minha responsabilidade. (Muito bem, Sr. Presidente!)
Repito: esta é a minha responsabilidade. (Palmas.)
Se, por acaso, não houver acordo entre os partidos, se houver obstrução, se
não houver quorum, não haverá problema algum. Agora, a Mesa da Câmara dos
Deputados tem que estar aqui, convocar os nobres Deputados para tentar fazer o
processo de votação. Isso faz parte da função de quem tem um pouco de
responsabilidade. Quem não tem responsabilidade para com o País ou quem tem
responsabilidade apenas com seus próprios interesses pode criar a tese que quiser.
Mas esta é a tese da Presidência, e espero que os companheiros Deputados
acreditem na sinceridade que estou expressando neste momento.
É absoluta verdade quando, neste momento, digo a V.Exas. que este é o meu
interesse. E vamos levar nossos trabalhos adiante.
Encerro a sessão e convoco sessão ordinária para amanhã, com essa mesma
pauta. Vamos levar nossos trabalhos adiante, sem nenhum problema.
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O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO FIUZA (PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero parabenizá-lo pela postura, dignidade, bom senso, coerência e
equilíbrio com que zela esta Instituição. Sinto-me honrado de ter um Presidente do
nível de V.Exa., que está de parabéns pelo que acaba de dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obrigado, nobre Deputado
Ricardo Fiuza.
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O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, também quero cumprimentá-lo pela preocupação que ora expressa.
Essas situações se repetem, não são inéditas, não é algo que está
acontecendo apenas sob a presidência de V.Exa. A Casa já viveu essa situação em
outras oportunidades. E, em uma dessas oportunidades, na presidência do
ex-Deputado Ibsen Pinheiro, instituiu-se um horário para se começar a Ordem do
Dia, 15h. Talvez fosse de boa prática instituir um horário para começarmos a Ordem
do Dia.
V.Exa. disse bem: a responsabilidade de V.Exa. é colocar a Casa para
funcionar. Quanto às matérias em votação, aprová-las ou rejeitá-las, é uma questão
dos partidos e dos Parlamentares. Quem sabe V.Exa. poderá pensar sobre o
assunto.
Esta é a minha colaboração. Cumprimento V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obrigado, nobre Deputado Miro
Teixeira. A experiência de V.Exa. é sempre muito importante e rica no nosso
processo.
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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, quero cumprimentá-lo pela decisão e conclamar o
Executivo a perfilar-se com a atitude de V.Exa., porque o andamento do trabalho do
Legislativo não depende só do Congresso, depende também da sintonia com o
Executivo. E quem tem atrapalhado esta Casa é o Executivo, com o excesso de
edição de medidas provisórias.
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O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero cumprimentar V.Exa. pela sua fala e dizer que compreendemos
muito bem a forma como V.Exa. conduz os trabalhos.
Nós, da Oposição, também cumprimos o nosso dever, que é mostrar à
população que essa legislação contínua que o Presidente Lula procura fazer via
medida provisória não é o caminho correto. Há medida provisória para tudo. O
Governo precisa entender que tem de ser econômico na edição de medidas
provisórias. A medida provisória é para emergência, deve haver urgência e
relevância. Nenhuma dessas medidas provisórias em tramitação, que não tenham
produzido efeito imediato, tem caráter de urgência e relevância.
Estamos aqui cumprindo o nosso papel de obstruir as sessões para que esse
assunto seja discutido e faça a sociedade compreender que precisamos alterar a
legislação da medida provisória, ou o Executivo ser mais parcimonioso na edição
das mesmas.
Por outro lado, Sr. Presidente, fica também para V.Exa. conduzir a idéia de
que podemos fazer um acordo para votar todas as medidas provisórias, desde que
façamos, também, um acordo para uma agenda pós-votação das medidas
provisórias, com a participação de todos os outros partidos da Casa, não só dos
partidos da base aliada, e um acerto com o Executivo para que não nos atropele
com novas medidas provisórias na discussão dessa agenda.
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O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, de forma clara, fizemos nossa obstrução regimental à votação e
explicamos o porquê dessa atitude. Temos a maior admiração e maior respeito por
V.Exa. Sabemos da forma competente como preside esta Casa. No entanto, nossa
posição foi regimental, democrática e um alerta ao Governo para que respeite este
Parlamento e pare de nos enviar medidas provisórias.
V.Exa. me desculpe, Sr. Presidente, mas o problema não está na Oposição,
que tem 100 Deputados em plenário, mas na base do Governo, como mostra o
painel, com o PMDB em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado Rodrigo Maia, a
Presidência não culpou ninguém; apenas fiz um diagnóstico. Aliás, disse que a
Oposição agiu corretamente.
O SR. RODRIGO MAIA - Eu elogiei V.Exa. e disse que o problema está no
excesso de medidas provisórias e na base do Governo, que também se encontra em
obstrução.
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O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei com meu partido nas votações anteriores.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou encerrar a votação.
Sendo evidente a falta de quorum, encerro a presente votação.
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VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - 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 Cunha) - Encerro a sessão, antes
convocando para amanhã, quinta-feira, dia 21, às 10h, sessão extraordinária, que
será transformada em Comissão Geral para debate da Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia, e , às 14h, sessão ordinária com a seguinte
ORDEM DO DIA
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(Encerra-se a sessão às 21 horas e 22 minutos.)
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