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CÂMARA DOS DEPUTADOS

SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/03/98

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

URSICINO QUEIROZ - Inauguração de hemocentro no Município baiano de Santo
Antônio de Jesus. Discriminação praticada contra o Estado da Bahia no
tocante à distribuição de recursos do Sistema Único de Saúde — SUS.

JOSÉ MAURÍCIO - Apuração, pela Casa, da responsabilidade do Deputado Sérgio
Naya no desabamento de edifício construído por empresa de sua propriedade,
no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Constituição, pela Câmara dos
Deputados, de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação de
irregularidades no setor de construção civil.

HAROLDO LIMA - Comemoração mundial do sesquicentenário do Manifesto
Comunista. Estímulo à união da classe proletariada como orientação básica
do documento.

HERCULANO ANGHINETTI - Cumprimento aos organizadores da campanha
missionária evangelista realizada na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. Riscos do monopólio das companhias
aéreas no País. Elevação do índice de acidentes aéreos, segundo
levantamento do Instituto Francês de Segurança Aérea.

JAIR BOLSONARO - Anúncio do encaminhamento de representação ao Partido
Progressista Brasileiro para expulsão do Deputado Sérgio Naya.

ASDRÚBAL BENTES - Violência no campo na região sul do Estado do Pará.
Problemática da fome e da miséria em Serra Pelada.

PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Compromisso regimental e posse da Deputada
Odaísa Fernandes Ferreira.

ANTÔNIO FEIJÃO (Pela ordem) - Saudação à Deputada Odaísa Fernandes
Ferreira, do Estado de Rondônia, recém-empossada  no cargo.

NILMÁRIO MIRANDA - Encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela Mesa Diretora, de pedido de cassação do mandato do
Deputado Sérgio Naya. Sonegação, pelo Prefeito José Idelbrando Ferreira de
Sousa, do Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, de informações e de
documentação requeridas pela Comissão Parlamentar de Inquérito constituída
pela Câmara Municipal para apuração de denúncias de irregularidades em
sua administração.
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ALEXANDRE CERANTO - Manifestação de voto favorável à cassação do mandato
parlamentar do Deputado Sérgio Naya.

ADROALDO STRECK - Transcurso do quarto aniversário de vigência do Plano
Real.

LUIZ ALBERTO - Dificuldades criadas pela PETROBRÁS para a obtenção de
aposentadoria por trabalhadores da empresa.

ARLINDO VARGAS - Justificativa da ausência do orador na Casa nos últimos 21
dias. Elogios ao Serviço Médico da Câmara pelo atendimento prestado ao
orador. Outorga, pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação, da medalha Ceres à Primeira-Dama Ruth Cardoso, pelo trabalho
de combate à fome no País através do programa Comunidade Solidária.

CUNHA LIMA - Apelo à Justiça do Estado de São Paulo para concessão de posse
de terra às famílias residentes na Praia Perequê-Mirim, no Município de
Ubatuba, Estado de São Paulo.

NILSON GIBSON - Crítica a declarações do Presidente Fernando Henrique
Cardoso sobre os dirigentes nordestinos, em Arapiraca, Estado de Alagoas.
Aposentadoria do Assessor Legislativo da Casa Eduardo de Carvalho Chaves
Filho.

ÁTILA LINS - Visita do orador ao Município de Guajará, na região do Alto Juruá,
Estado do Amazonas. Liberação, pela Fundação Nacional de Saúde, de
recursos para combate à malária em Municípios amazonenses. Discriminação
praticada contra a Região Amazônica pelas companhias de aviação, no
tocante à concessão de tarifas aéreas especiais.

MARÇAL FILHO - Celeridade na tramitação de proposições relativas à
reformulação do instituto da imunidade parlamentar.

LAEL VARELLA - Importância da criação do Banco da Terra para solução dos
conflitos no campo. Apoio à suspensão das desapropriações. Contrariedade à
política de reforma agrária vigente no País.

JOSÉ COIMBRA - Impotência dos organismos governamentais na tarefa de
fiscalização das obras de construção civil. Questionamento acerca da fortuna
acumulada pelo Deputado Sérgio Naya.

EDINHO BEZ - Defesa de instalação de delegacia do Banco Central no Estado de
Santa Catarina. Protesto contra decisão do Conselho Monetário Nacional
relativa à transferência da subordinação da delegacia do banco, atualmente
em Curitiba, Estado do Paraná, para Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.

AIRTON DIPP - Conveniência da aprovação, pela Casa, dos projetos de lei
apresentados pelo orador sobre obrigatoriedade de inserção de advertência
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em rótulos de bebidas alcoólicas e nas embalagens de produtos comestíveis
detentores de teor de álcool. 

PAULO FEIJÓ - Apelo ao Governo Federal para liberação da Ponte do Meio, na
BR-101, Município de Conceição de Macabu, Estado do Rio de Janeiro.
Presença na Casa do Prefeito Sylvio Lopes, do Município fluminense de
Macaé.

JOÃO MENDES - Urgente adoção, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, de
política de planejamento para solução da problemática do congestionamento
do trânsito na Cidade do Rio de Janeiro.

ADÃO PRETTO - Ocupação pacífica de fazendas improdutivas por trabalhadores
rurais sem terra do Estado do Rio Grande do Sul. Críticas à política de
reforma agrária do Governo Antônio Britto .

PAULO PAIM - Seminário "A Tolerância Religiosa como Meio de Promoção dos
Direitos Humanos", promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Casa.

JOSÉ MELO - Recrudescimento da leishmaniose no País. Descaso governamental
em relação aos problemas de saúde pública.

RITA CAMATA - Aplausos à iniciativa da Marcha Global contra o Trabalho Infantil.
Voto de louvor à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB —
pela abordagem da problemática da educação brasileira na Campanha da
Fraternidade de 1998.

ASSIS CANUTO - Dificuldades econômicas dos pequenos e médios produtores
rurais do Estado de Rondônia. Necessidade de concessão de reajuste salarial
aos servidores públicos.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Transcurso do 50º aniversário de fundação da
Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo —
AFRESP — 28 de fevereiro.

FEU ROSA - Aprovação das propostas governamentais de reforma administrativa e
previdenciária. Indicadores do ingresso do País em próspero ciclo de
desenvolvimento.

JORGE TADEU MUDALEN - Aprovação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto
de Lei nº 2.963, de 1997, de autoria do orador, sobre coibição de trotes
estudantis nas instituições de ensino superior.

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Desempenho do Conselho Federal de Odontologia.
Acatamento, pelo Conselho Nacional de Saúde, de parecer da entidade sobre
política de funcionamento dos cursos de Odontologia no País. Apoio à luta do
CFO para transformação dos conselhos profissionais em entidades de direito
privado. Regozijo com o resultado de auditoria realizada pela entidade no
curso de Ortodontia da ABO — Santa Catarina.
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VANIO DOS SANTOS - Apoio à proposta de criação da Frente Parlamentar em
Defesa das Instituições Federais de Ensino Superior. Contrariedade ao corte,
pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior —
CAPES, de 50% das verbas do Programa Especial de Treinamento.

CUNHA BUENO - Desmatamento da Floresta Amazônica constatado pelo
Programa de Avaliação de Desflorestamento — PRODES, implantado pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — INPE.

V - GRANDE EXPEDIENTE

SEVERIANO ALVES - Ampliação do número de beneficiários e destinação de
maiores recursos ao Programa de Crédito Educativo. Atuação do orador em
prol do setor educacional.

LIMA NETTO - Desabamento do Edifício Palace II, no Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Responsabilização criminal do Deputado Sérgio Naya pelo
sinistro.

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Convocação dos Deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia.

JOVAIR ARANTES (Pela ordem) - Imediata recuperação da BR-153, no Estado de
Goiás. Aumento nas tarifas do transporte coletivo de Goiânia.

JOFRAN FREJAT (Pela ordem) - Riscos do aumento do déficit público para a
economia brasileira. Contrariedade a dispositivo da reforma da Previdência
Social redutor da remuneração do servidor público na aposentadoria.

FELIPE MENDES (Pela ordem) - Liberação, pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem — DNER, de recursos para asfaltamento da BR-020,
trecho Picos-São Raimundo Nonato, Estado do Piauí. Construção de anel
rodoviário na BR-135 para ligação dos Municípios de Gilbués e Santa
Filomena, no Estado, e Balsas, no Maranhão.

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - Sanção da Lei nº 9.612, relativa à
regulamentação da radiodifusão comunitária.

EMÍLIO ASSMAR (Pela ordem) - Alteração do perfil urbano do País. Renúncia de
membros da Comissão Especial instituída para revisão do Código Penal
brasileiro.

PAULO NASCIMENTO (Pela ordem) - Agradecimentos ao Ministro Paulo Renato,
da Educação e do Desporto, pela instalação da Faculdade de Odontologia da
Fundação Educacional Serra dos Órgãos, em Teresópolis, Estado do Rio de
Janeiro. Atuação do Ministro Francisco Dornelles, da Indústria, do Comércio e
do Turismo, em prol da manutenção das atividades de indústrias
teresopolitanas. Necessidade de providências da Câmara dos Deputados
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quanto ao envolvimento do Deputado Sérgio Naya no desabamento do
Edifício Palace II, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

OSVALDO BIOLCHI (Pela ordem) - Agradecimento aos membros da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados,
pela colaboração prestada no exercício de 1997. Participação dos
Parlamentares na elaboração, pelo Relator Betinho Rosado, de substitutivo a
propostas relativas ao Programa de Crédito Educativo.

JOSÉ THOMAZ NONÔ (Pela ordem) - Baixo afluxo de turistas estrangeiros para o
Brasil. Conveniência de reformulação da legislação para concessão de
isenção tributária aos turistas estrangeiros no País.

NELSON MARCHEZAN (Pela ordem) - Anúncio da apresentação de propositura
modificativa de dispositivo da Lei Complementar nº 84, de 1996, concessivo
de maior recolhimento de tributos para a seguridade social pelas cooperativas.

ALBÉRICO CORDEIRO (Pela ordem) - Protocolo de intenções sobre a construção
do Canal Adutor do Sertão de Alagoas, celebrado entre o Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco — CODEVASF — e, como
interveniente, o Governo do Estado de Alagoas.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação dos Deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela ordem) - Necessidade de maior apoio
governamental aos Municípios atingidos pelas enchentes no Vale do Ribeira,
Estado de São Paulo.

VI - ORDEM DO DIA

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº
4.046, de 1997, que dispõe sobre o Título de Participação em Receita de
Serviço Público Concedido — TPR.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada, de ofício, pela Presidência, do projeto de
pauta.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 190, de 1997, que modifica o caput  e os §§ 1º e 5º do art.
20, os §§ 1º e 4º do art. 21 e o art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada, de ofício, pela Presidência, da matéria de
pauta.

Apresentação de proposições: ARNALDO FARIA DE SÁ; NILSON GIBSON;
JOSÉ CARLOS VIEIRA; IVAN VALENTE; LIMA NETTO; FEU ROSA;
ARLINDO CHINAGLIA; AIRTON DIPP; INOCÊNCIO OLIVEIRA; ALEXANDRE
CARDOSO; NELSON MARCHEZAN; LUIZ MÁXIMO; ELIAS MURAD E
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OUTROS; SERGIO AROUCA; CUNHA BUENO; PADRE ROQUE; PADRE
ROQUE E OUTROS; LUCIANO PIZZATTO; MARCELO DÉDA E CHICO
VIGILANTE; LINDBERG FARIAS; BENEDITO DOMINGOS; INÁCIO ARRUDA;
AUGUSTO NARDES; ROBERTO PESSOA E GEDDEL VIEIRA LIMA;
ALOYSIO NUNES FERREIRA; PAULO LUSTOSA.

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

ARLINDO CHINAGLIA - Cumplicidade entre a elite empresarial e os órgãos
públicos do Sistema Financeiro Nacional. Anúncio de apresentação de
requerimento de convocação do Ministro Pedro Malan, da Pasta da Fazenda,
para esclarecimento da situação cadastral da empresa SERSAN junto aos
organismos governamentais.

LUIZ MAINARDI - Investigação, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de denúncias
sobre utilização, pelo Governo Federal, da máquina pública para aliciamento
de convencionais do Partido do Movimento Democrático Brasileiro — PMDB.

ELIAS MURAD - Inconsistência de pesquisa veiculada na revista New Scientist,
comparativa dos efeitos maléficos do uso da maconha com o do tabaco e de
bebidas alcoólicas.

SERGIO AROUCA (Como Líder) - Considerações acerca do desabamento do
Edifício Palace II, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Conveniência
de reforma do Estado e de mudança na forma de elaboração do Orçamento da
União.

PADRE ROQUE (Pela ordem) - Apresentação de projeto de decreto legislativo
sobre sustação dos efeitos do Decreto nº 2.440, de 1997, regulamentador do §
1º do art. 6º da Lei nº 9.424, de 1996, e de requerimento para realização de
sessão de homenagem ao educador Paulo Freire.

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Conveniência da revogação, pelo Governo do
Espírito Santo, do Decreto Estadual nº 4.226-N, de 1998, relativo a corte de
recursos destinados às empresas de assistência técnica e de extensão rural
do Estado.

MARIA VALADÃO - Concessão aos produtores rurais do Estado de Goiás, pelas
autoridades competentes, de prazo para adequação às normas do Código de
Trânsito Brasileiro.

LUCIANO PIZZATTO (Pela ordem) - Anúncio de apresentação, pelo orador, de
projeto de lei sobre o livre trânsito dos deficientes físicos utilizando qualquer
tipo de meio eletrônico ou animais para sua locomoção.

SEBASTIÃO MADEIRA - Indignação do orador com a delação ao DENTEL de
emissoras de televisão de Imperatriz, Estado do Maranhão, pelo Senador
Edison Lobão.
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FRANCISCO RODRIGUES - Conveniência de conclusão das obras de construção e
asfaltamento da BR-174 para sua posterior inauguração.

PAULO LIMA - Divergências entre a cúpula nacional do PFL e o Diretório Regional
do Estado de São Paulo quanto ao apoio à candidatura do Sr. Paulo Maluf ao
Governo do Estado.

JOSÉ LOURENÇO - Sucesso da experiência de clonagem no cacau baiano.
Urgente refinanciamento das dívidas do setor cacaueiro e liberação de
recursos para recuperação da lavoura.

LINDBERG FARIAS - Solidariedade às vítimas de desabamento de edifício
residencial no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Apoio à cassação do
mandato parlamentar do Deputado Sérgio Naya. Cumplicidade do Parlamentar
com o Governo Fernando Henrique Cardoso.

MILTON TEMER - Anúncio de encaminhamento de representação ao Ministério
Público para apuração da responsabilidade pela suspensão da execução de
dívidas bancárias do Deputado Sérgio Naya.

AUGUSTO NARDES - Implantação, no País, de política agrícola permanente.
Desempenho da Frente Parlamentar da Agricultura. Distorções no processo
de securitização do endividamento rural. Concessão aos produtores rurais,
pelas autoridades competentes, de prazo para adequação às normas do
Código de Trânsito Brasileiro. Redução do percentual de contribuição do
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural — FUNRURAL. Extinção da
cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI — na aquisição de
máquinas agrícolas.

VALDIR COLATTO (Pela ordem) - Discriminação do Estado de Santa Catarina pelo
Governo Federal.

BENEDITO DOMINGOS (Pela ordem) - Anúncio de apresentação, pelo orador, de
projeto de lei sobre a exclusão de sábados, domingos e feriados federais,
estaduais e municipais para efeito da contagem dos dias úteis, para fins
trabalhistas.

FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Necessidade de apuração do assassinato do
trabalhador rural José Severo da Silva, ocorrido na Zona da Mata de
Pernambuco.

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Apresentação à Mesa Diretora de requerimento
sobre realização, pelo Tribunal de Contas da União, de auditoria para
averiguação da legitimidade dos procedimentos licitatórios relativos ao Projeto
do Trem Metropolitano de Fortaleza — METROFOR.

ANTÔNIO JORGE (Pela ordem) - Homenagem ao Sr. Kofi Annan, Secretário-Geral
da Organização das Nações Unidas — ONU, pelo êxito na mediação do
conflito entre os Estados Unidos e o Iraque.
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NEIVA MOREIRA (Pela ordem) - Conotação política do fechamento, pela Delegacia
do Ministério das Comunicações no Maranhão, de estúdios de emissoras de
televisão em Imperatriz, no Estado.

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Realizações do Governador Cristovam Buarque,
do Distrito Federal. Inconsistência da denúncia, pelo PMDB local, de
ocorrência de superfaturamento na licitação para reforma da Estação
Rodoviária de Brasília.

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - Concordância com protesto da Associação
de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo —
APAMPESP — contra a pretendida cobrança de contribuição previdenciária
aos servidores inativos dos Estados e Municípios. Pedido de apoio, feito pela
Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias — ANFIP
—, para aprovação do Destaque para Votação em Separado nº 01, de 1998, à
Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 1995.

RICARDO HERÁCLIO (Pela ordem) - Homenagem à Sra. Macyrajara Maria Gois da
Silva, Juíza de Direito do Município de Ibirajuba, Estado de Pernambuco.
Relevância da indústria do turismo na geração de empregos e de renda para a
Nação. Apoio ao projeto Brazil Image Mail, sobre substituição das imagens
dos atuais envelopes de correspondência dos Correios por imagens turísticas
do País.

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Realização, pela Comissão de Direitos Humanos
da Casa, de audiência sobre a tolerância religiosa como meio de promoção
dos direitos humanos.

PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Cumprimentos ao Deputado Pedro Wilson pelo
trabalho desempenhado à frente da Comissão de Direitos Humanos.

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Pela ordem) - Exclusão do Município de São Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro, do Programa Comunidade Solidária.

MARIA LAURA (Pela ordem) - Apreciação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 299, de 1996, referente à anistia dos servidores
públicos demitidos no Governo Fernando Collor de Mello. Ajuizamento perante
a Justiça do Distrito Federal, pelo Deputado Distrital Luiz Estevão, de ações
para embargo à reforma da Estação Rodoviária de Brasília.

ROBERTO VALADÃO (Pela ordem) - Implantação da Zona de Processamento de
Exportações — ZPE — no Município de Serra, Estado do Espírito Santo.

NEY LOPES (Pela ordem) - Revisão da sistemática de seleção de beneficiários do
Programa de Crédito Educativo.

PEDRO CORREA (Pela ordem) - Liberação de recursos federais aos agricultores
atingidos pela estiagem na Zona do Agreste de Pernambuco. 
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ALBÉRICO FILHO (Pela ordem) - Realização, pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro — PMDB, de convenção nacional para decisão sobre
lançamento, pelo partido, de candidatura própria à Presidência da República.
Resposta do Senador José Sarney à articulista Dora Kramer, do Jornal do
Brasil,  a propósito da matéria intitulada "Famílias em Confronto".

VIII - ENCERRAMENTO
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I - ABERTURA DA SESSÃO 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A lista de presença acusa o

comparecimento de 192 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

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

nossos trabalhos.

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

 II - LEITURA DA ATA 

O SR. JOSÉ MAURÍCIO , servindo como 2º Secretário, procede

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se à leitura do

expediente.

O SR. ................................................................ procede à leitura

do seguinte 

III - EXPEDIENTE 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Finda a leitura do

expediente, passa-se ao 

IV - PEQUENO EXPEDIENTE 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ursicino Queiroz.
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O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL-BA. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna nesta tarde para, com muita

satisfação, registrar a instalação no interior do Estado da Bahia do primeiro

hemonúcleo, do primeiro hemocentro. E isso ocorreu, para o nosso gáudio,

exatamente no Recôncavo Sul da Bahia, em Santo Antônio de Jesus, cidade da

qual sou filho e que tenho a honra de representar neste Parlamento.

É importante que se registre esse fato para que outros

semelhantes ocorram, exatamente no momento em que o programa do sangue e o

problema do sangue precisam, devem e, com certeza, haverão de merecer um

cuidado todo especial de todos os níveis de comando da saúde pública em nosso

País.

Sr. Presidente, o hemonúcleo ontem inaugurado em Santo

Antônio de Jesus atenderá a uma população de cerca de 580.000 habitantes,

permitindo-lhes acesso a sangue de boa qualidade, a sangue de perfeição técnica

inquestionável.

 É importante registrar que, no momento em que o Estado da

Bahia sofre uma discriminação injustificada no que diz respeito ao programa

financeiro do SUS em nosso País, graças à inteligência, à competência e à

sensibilidade do Secretário de Saúde de nosso Estado, Prof. José Maria de

Magalhães Neto, e de sua equipe, da qual destacaria aqui o Prof. Raimundo

Perazzo e o Diretor-Presidente do Hemocentro da Bahia, Dr. Aurelino de Jesus

Santana, a Secretaria de Saúde consegue interiorizar ações importantes de saúde

naquele Estado. 

E a injustiça por que clama o Secretário em todos os momentos

em que pode se pronunciar precisa ser corrigida. Não pode o Estado da Bahia, um
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dos mais importantes de nossa Federação em termos de população, de cultura e de

desenvolvimento tecnológico na arte médica, continuar sendo discriminado de

maneira estúpida e incompreensível pelo Ministério da Saúde. A Bahia é o quarto

Estado em população em nosso País e, sendo o quarto Estado, é o vigésimo

primeiro no recebimento de verbas do SUS. Isso, por certo, com o perfil

epidemiológico de um Estado nordestino, tende ali a agravar as dificuldades, a

incerteza e até a insegurança no repasse de verbas.

Citaria — e já me cansei de fazer isso — que, enquanto em

Estados do Sul do País o repasse per capita  chega a 38 ou 40 reais por mês, na

Bahia chega a 30 reais por ano.

É evidente que a diferenciação tecnológica há de pesar na

distribuição dos recursos do SUS, mas não há um fosso tão imenso a separar o

desenvolvimento tecnológico da Bahia do desenvolvimento tecnológico do Paraná,

do Rio Grande do Sul ou de São Paulo.

Espero, Sr. Presidente, que não tenha de encerrar o meu

mandato de Deputado sem ver essa injustiça corrigida.

Dessa maneira, ao deixar consignada minha preocupação com a

situação das cidades da Bahia, apresento os meus votos de parabéns e de êxito

contínuo ao Secretário de Saúde do meu Estado, à sua brilhante equipe e ao meu

querido Município de Santo Antônio de Jesus.

Era o que tinha a dizer.
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 O SR. JOSÉ MAURÍCIO  (Bloco/PDT-RJ. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Congresso Nacional tem

neste momento oportunidade ímpar de resgatar sua imagem perante a opinião

pública cassando exemplarmente o mandato do Deputado Sérgio Naya — réu

confesso, assassino, facínora, um bandido da pior espécie — que, apesar de todos

os crimes praticados contra a população brasileira e em especial do Rio de Janeiro,

tem a desfaçatez de pretender esconder-se da justiça atrás da imunidade

parlamentar. 

Se o criminoso Sérgio Naya é tão macho como propala cercado

de seus capangas, quero ver sua macheza para encarar a cassação de seu

mandato parlamentar e um julgamento popular. 

E desta Casa à qual pertenço há seis longos mandatos espero

dignidade e lealdade ao eleitor com a quebra da imunidade parlamentar do

Deputado Sérgio Naya, para que ele pague como cidadão comum por seus crimes,

que são muitos, e nos poupe da vergonha de continuarmos convivendo sob o

mesmo teto. Por menos o execrável Fernando Collor de Mello foi apeado da

Presidência da República por nós e — pasmem — com o voto favorável do

empreiteiro Sérgio Naya. 

Eminentes colegas, esta é a hora de resgatarmos a dignidade

da atividade parlamentar. Chega de corporativismo para acobertar assassinos

confessos. A população brasileira está de olho em nós e não temos o direito de

decepcioná-la mais uma vez. Entendo que o instituto da imunidade deva ser

preservado apenas para proteger o Parlamentar de perseguições

político-partidárias; nunca, jamais para acobertar crimes comuns praticados por

Parlamentares como esse tal Sérgio Naya, que se elegem única e exclusivamente
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para escapar do banco dos réus no manto da imunidade. Não admito que o

Congresso Nacional continue conivente e acobertando Deputados com

antecedentes criminais e vários pedidos para serem processados, apesar de suas

práticas desabusadas, desrespeitosas e acintosas àqueles que integram e

participam desta Câmara dos Deputados. 

É preciso que esta Casa tenha coragem e entenda de uma vez

que se não tomarmos uma posição consentânea com os interesses da sociedade

brasileira, esta mesma sociedade passará por cima do Congresso Nacional por

tomá-lo como uma instituição desavergonhada. E isto não podemos permitir nunca. 

A Câmara dos Deputados, instituição que integra um dos

Poderes da República, não é uma corporação despótica ou nepótica. A Câmara dos

Deputados há de ser o reflexo da vontade soberana do povo brasileiro e no seu

meio não pode existir compadrio, o chamado "amiguismo".     

Por isso, precisamos agir de maneira muito rápida e mais

rapidamente ainda darmos satisfação à população brasileira. Sérgio Naya é réu

confesso. O direito nos ensina que "o que é público e notório" — como as

confissões de estelionato, fraudes e toda sorte de atividades de gângsteres

praticadas por Sérgio Naya, gravadas por um cinegrafista autônomo e amplamente

divulgadas nos últimos dias — "independe de quaisquer outras provas". O que

estamos esperando, então, para começarmos a faxina que o Poder Legislativo tanto

precisa e o povo brasileiro tanto anseia? 

Precisamos dar o exemplo ao País e à juventude nos livrando de

gângsteres desta natureza. Quem sabe, assim, os adolescentes de 16 anos terão

alguma motivação para votar nas próximas eleições! Só agindo seriamente, sem

corporativismo, sem compadrio, sem demagogia barata, sem o habitual
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toma-lá-dá-cá e, sobretudo, sem despotismo, conseguiremos passar aos jovens

eleitores a mensagem que necessitam para voltarem a confiar no Poder Legislativo,

o mais forte baluarte de preservação da democracia, mas que lidera o descrédito

nacional. 

Há 24 anos nesta Casa já vi de tudo. Mas estou impressionado

com o cinismo, a fanfarronice, a prepotência, a ganância sem limites, o deboche, a

falta de respeito e pouco caso com a vida humana, a coisa pública e as leis por

parte deste bandido Parlamentar empreiteiro. E o que leva a tudo isso? O mau

caratismo aliado ao dinheiro fácil e a certeza absoluta da impunidade. 

A impunidade, meus caros colegas, é a pior praga que pode

existir numa sociedade. Vejam o exemplo recente do novo Código de Trânsito.

Bastou que as multas pesassem no bolso do transgressor, que acabasse a

impunidade, para que milhares de vidas fossem salvas no trânsito, milhares de

pessoas escapassem da mutilação e de um leito no hospital. 

Não exerço meu mandato parlamentar para ficar rico, para me

esconder de qualquer coisa nem para levar vantagens, como o empreiteiro Sérgio

Naya. Por isso, meus companheiros, tenho moral suficiente para exigir desta Casa

que reveja o instituto da imunidade parlamentar e nos livre daqui por diante de

companhias tão indesejáveis, tão execráveis, tão insuportáveis como a deste

Deputado. Pessoas como esta fazem mal não só a quem compra seu apartamento

e morre soterrada, mas a todos nós. Sérgio Naya é o típico exemplo de cancro que

precisa ser eliminado não apenas do nosso convívio legislativo, mas da sociedade.

Lugar de criminosos frios, de fraudadores e assassinos não é no Congresso

Nacional; é na cadeia. 
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Ainda jovem, ingressei nesta Casa nos idos de 74 com a altivez

de um advogado do povo do meu Estado, o Rio de Janeiro, e jamais compactuei

com qualquer ato que pudesse desmerecer minha conduta pública e privada. 

A tragédia do Rio está a exigir que esta Casa tome medidas

profiláticas e mostre à opinião pública brasileira que não é uma instituição

decadente, que não admite e não aceita conluios que possam denegrir sua

imagem. O Congresso Nacional tem o dever de proteger a população de outras

Sersans, outras Encols e outros Sérgios Nayas que estão por aí ganhando muito

dinheiro, usando a mesma falta de ética e debochando de todos com a certeza da

impunidade. Esse é nosso dever como representantes do povo. 

Sr. Presidente, como Parlamentar honesto, ético e limpo, quero

ter o direito de andar livremente pelas ruas do meu querido Rio de Janeiro sem ser

denegrido por ser um político, um Parlamentar. Quero ter o direito de andar pelas

ruas sem ser apontado pela população como um marginal por ser um político, um

Parlamentar. E deste direito estou sendo cassado, como estão sendo cassados

todos os políticos honestos por conviverem numa Casa onde, infelizmente, a

imunidade parlamentar tem abrangência suficiente para acobertar criminosos,

fraudadores e assassinos confessos como Sérgio Naya e alguns outros que

continuam entre nós protegidos pelo compadrio e corporativismo antiético. 

A cassação exemplar de Sérgio Naya pode ser o início da

limpeza geral que esta Casa necessita, separando definitivamente o joio do trigo. 

Integro com muito orgulho a Mesa Diretora dos trabalhos desta

Casa e, por unanimidade, encaminhamos à Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação pedido para cassação do Deputado Sérgio Naya. Essa Comissão

engrandecerá historicamente ao expurgar do nosso convívio Parlamentares
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acostumados a práticas e atos indecorosos, impróprios e incompatíveis com a vida

pública. A palavra, agora, está com seus membros. 

Saúdo a Mesa Diretora da Câmara por esta medida, embora

desejasse e cheguei a sugerir que as providências neste caso se igualassem às

adotadas em inquéritos para apurar responsabilidades de um servidor público, com

a suspensão do exercício do mandato parlamentar do acusado até a conclusão de

seu julgamento. Infelizmente não encontrei respaldo constitucional e regimental

para igualar um Parlamentar a um servidor público. 

Pessoas com desvios perigosos de caráter como Sérgio Naya

procuram cercar-se e são facilmente influenciadas pelos poderosos de plantão.

Começou à sombra do famigerado General Golbery, triste figura dos porões da

ditadura de quem foi carregador de malas, e atualmente paparica o Presidente

Fernando Henrique Cardoso, a quem agraciou com seu voto a favor das reformas

administrativa e da previdência social. Nestes casos o Deputado Sérgio Naya

esteve bem à vontade, acostumado que está a desrespeitar a lei e os direitos

básicos dos trabalhadores, tratando a pão e água os bóias-frias de suas criminosas

construções, como vem fazendo o atual Governo com os pobres, os servidores

públicos e os aposentados. Eles realmente se entendem e se merecem, mas quero

reservar-me o direito de abster-me de tais companhias. Elas me enojam. 

Tanta promiscuidade com o poder constituído, tanto

toma-lá-dá-cá, só encheu os cofres do Sr. Sérgio Naya, hoje um rico empresário

com ramificações nebulosas também na América, como o próprio prefere se referir

aos Estados Unidos. Só que lá os prédios ainda não caíram de podre, apesar dos

muitos processos e dos embargos na justiça. 
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Outro amigão do Deputado mineiro é o Banco do Brasil, onde

sua dívida vai a bilhões, apesar da inadimplência com o INSS e com outras

instituições públicas, o que, por si só, o tornariam inapto para qualquer empréstimo

proveniente do Erário. Tudo pela aprovação das reformas do Presidente Fernando

Henrique. Quanta lealdade... 

Na tragédia do Rio de Janeiro, estamos julgando o

inescrupuloso Deputado empreiteiro, mas muitos hão de querer saber quem foi o

poderoso Prefeito de plantão que deu o "habite-se" aos seus prédios sem se

preocupar com qualquer fiscalização das obras, com a qualidade do material

utilizado ou a solidez dos apartamentos. Esse também deve ser penalizado como

co-responsável, assim como as demais autoridades públicas do setor. 

Habituado com a impunidade, Sérgio Naya fez e aconteceu.

Juntou a fome com a vontade de comer, meteu os pés pelas mãos e fabricou o que

está acostumado a fabricar: prédios caros porém podres — de péssima qualidade,

sem a menor segurança ou conforto. De bom tinha apenas a linda vista para o mar,

insuficiente para dar sustentação a uma obra que virou pó soterrando oito

moradores, todas as esperanças e uma vida inteira de trabalho e economia dos que

confiaram em sua construtora, a SERSAN, e compraram seus apartamentos. 

Vidas humanas são insubstituíveis; não há preço que pague as

oito mortes do edifício pessimamente construído na Barra da Tijuca pela

empreiteira SERSAN. Qualquer leigo poderia verificar que as sapatas do prédio

recém-construído estavam todas corroídas. Portanto, não adianta vir com essa

conversa mole de que "não sou mais responsável pela obra, não tenho

responsabilidade alguma". O Deputado empreiteiro Sérgio Naya e seus comparsas

são responsáveis, sim, e hão de pagar por seus crimes. 
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Mais uma vez, porém, ficou provado que no Brasil existem duas

categorias de brasileiros; uns são mais brasileiros que outros, mesmo nas

calamidades. Com toda minha solidariedade e com todo o respeito que tenho pelas

vítimas do Sr. Sérgio Naya, pergunto: por que os Governos Federal e Estadual não

são tão generosos com as pobres vítimas das rotineiras enchentes que, como os

moradores de classe média da Barra da Tijuca, também perderam tudo mas não

tiveram linha de financiamento da Caixa Econômica Federal, telefones celulares

emprestados e facilidades especiais para novas identidades? 

Como tudo o que ocorre neste País, foi necessária uma tragédia

para acender a luz vermelha na construção civil e em todo o sistema habitacional

brasileiro. Leis protegendo a população neste setor existem mas não são

obedecidas. São as famosas leis que não pegam por falta de responsabilidade e de

fiscalização do Poder Público e impunidade dos infratores. 

É o caso da lei de parcelamento do solo, que estabelece as

normas mínimas para edificação de obras, como saneamento básico (água, esgoto,

luz elétrica) e segurança do terreno. A lei também obriga a existência de uma

comissão para controle da qualidade do material utilizado na construção civil, mas,

pelo visto, nunca saiu do papel no Brasil ou pelo menos na construtora SERSAN.

Tanto que o próprio Sérgio Naya admite escandalosamente que usa material de

segunda com cara de primeira em suas obras. E nos seus prédios da Barra da

Tijuca usou inadequadamente água do mar para misturar fraudulentamente muito

mais areia que cimento e assim fabricar a massa criminosa que soterrou centenas

de apartamentos e seus moradores — os que não morreram literalmente perderam

tudo nessa aventura criminosa de Sérgio Naya. 
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É por este motivo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que

tomei a iniciativa de adotar uma providência básica para que haja proteção ao

consumidor na área da construção civil: nesta terça-feira, dia 03 de março,

apresentei um projeto de resolução propondo a criação de uma Comissão

Parlamentar de Inquérito para "investigar o real funcionamento da atividade da

construção civil no País destinada à produção de imóveis residenciais, abrangendo

todos os envolvidos: as empresas construtoras e incorporadoras, os profissionais

do setor, os órgãos de fiscalização, os representantes dos promitentes

compradores, os órgãos de proteção ao consumidor e o Poder Público." 

Fomos derrotados no passado na instalação de uma CPI para

apurar as falcatruas das empreiteiras. Vamos ver agora, com o clamor popular por

justiça e às vésperas das eleições, se os Congressistas brasileiros, legítimos

representantes do povo, dão suas assinaturas no projeto de resolução de minha

autoria para, enfim, instalarmos a CPI e vasculharmos todos os negócios escusos

entre os empreiteiros e os governantes em detrimento das regras básicas de

proteção ao consumidor. Tomo essa providência não apenas em razão da tragédia

do Rio de Janeiro, mas pelos precedentes em todo o País na área da construção

civil, pública e privada. 

Chega de tanta impunidade! Parlamentares sem capacidade,

competência, lealdade e vergonha na cara têm que ser expelidos do nosso meio;

doa a quem doer. 

Era o que tinha a dizer. 
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) O SR. HAROLDO LIMA  (Bloco/PCdoB-BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mundo está

comemorando o sesquicentenário de um documento extraordinário, o Manifesto

Comunista. Como Líder dos comunistas nesta Casa, cabe-me fazer o registro desse

aniversário, mormente quando o Manifesto é o documento progressista mais

divulgado no mundo inteiro e é o mais ligado à luta dos trabalhadores de todos os

países, especialmente aos 76 anos de vida do meu partido, o Partido Comunista do

Brasil.

Todos admiram o vigor dessa proclamação programática que

depois de um século e meio ainda desperta atenção, entusiasmo, polêmica, crítica

e rancor. É que os problemas de fundo levantados pelo Manifesto sobre o

capitalismo de 150 anos atrás não estão resolvidos.

 O sesquicentenário do Manifesto tem sido comemorado no

mundo inteiro com eventos os mais variados, publicações diversas, debates, etc. O

Brasil não tem estado ausente dessas realizações. Jornais como a Folha de

S.Paulo , o Jornal do Brasil e outros, já divulgaram extensos encartes sobre o

assunto. 

Houve quem opinasse nesses encartes dizendo ser o Manifesto

um documento puramente histórico, que teve um papel importante, mas que já se

encontra superado. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo aposentado,

ex-marxista, disse à Folha  que "o texto empolgava os jovens com a promessa de

uma nova época", e que, "com o tempo, seus equívocos se fizeram mais evidentes

e o que era a promessa de uma nova época foi envelhecendo". Diferentemente,

Eric Hobsbawn, historiador de renome universal, marxista, asseverou que, "quem
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ler" o Manifesto "este ano", "ficará surpreso ao descobrir o quanto do que Karl Marx

previu sobre a lógica do desenvolvimento capitalista de fato acabou acontecendo".

A visão do Manifesto "ultrapassado" foi tanto mais acentuada

nessas publicações quanto elas evitaram chamar comunistas para falar sobre o

Manifesto Comunista. 

O Manifesto, contudo, não é nenhum repositório de verdades

eternas. Já Marx e Engels quando prefaciaram a 13ª edição em alemão do

Manifesto, em 1872, 25 anos depois da sua primeira publicação, chamaram a

atenção para "observações que envelheceram". Disseram: "não se deve atribuir

importância demasiada às medidas revolucionárias enumeradas no fim do segundo

capítulo." No prefácio à 2ª edição russa do Manifesto, em 1882, os mesmos dois

autores proclamaram: "Como tudo mudou"! E advertiram que, no Manifesto, "a

Rússia e os Estados Unidos... não foram citados". .

A pujança do Manifesto, a razão da sua atualidade, está na

novidade extraordinária que ele apresentou ao mundo intelectual e trabalhador de

150 anos atrás, qual seja, uma nova forma de interpretar a História, onde a

estrutura econômica da sociedade condiciona toda a sua superestrutura

jurídico-política e cultural e onde o desenvolvimento das forças produtivas

confrontando-se com dadas relações de produção com elas se chocam, criando

uma convulsão que arrebenta com as velhas relações, cria novas e libera o

desenvolvimento. O Manifesto mostra como foi assim que o capitalismo surgiu das

entranhas do feudalismo e infere ser das entranhas do capitalismo que surgirá a

nova sociedade comunista. É essa forma de abordar a história humana,

inteiramente inovadora, que Engels diz ser "o pensamento dominante e essencial

do Manifesto...".
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Portanto, as "descobertas" de aspetos "envelhecidos" do

Manifesto, alguns identificados há mais de um século, não obscurecem o fato de

ele ter conseguido fazer aguda crítica do capitalismo com base em ângulo novo de

análise e que nele aparece pela primeira vez no mundo e que, desenvolvido, veio a

ser o núcleo de uma teoria nova, polêmica, mas de importância indiscutível na

humanidade, chamada simplificadamente de "marxismo". Aliás, enquanto FHC,

ex-marxista, não descobriu o que ressaltar no Manifesto, a não ser "o seu lugar na

História", Delfim Netto, que não se preocupa em demonstrar não ser marxista, na

mesma enquête  realça que a "visão histórica apresentada por Marx", "não é uma

simples interpretação ou descrição dos fatos históricos. É uma nova forma de

entender a História". E acrescenta: "Essa foi a minha primeira impressão, que,

aliás, dura até hoje".

Se para a intelectualidade o Manifesto é um texto de referência

e, mesmo para os que esquecem os livros que leu é um marco histórico, para os

trabalhadores é sua carteira de identidade e a bússola que aponta seu rumo. A

propósito, as impressões sobre o Manifesto transmitidas à Folha  pelo líder

trabalhador José Rainha Jr., Presidente do Movimento Sem Terra, mostram o

quanto o Manifesto consegue até hoje ser claro para os simples. José Rainha diz

que "as idéias do Manifesto eram muito parecidas com as que eu falava na

comunidade, sobre um mundo novo, de justiça, de igualdade, de terra repartida..."

Diz o Presidente do MST que fazia a Pastoral da Terra quando leu o Manifesto e

então pensou: "Esse Marx deve ter sido amigo de Jesus Cristo."

O Manifesto tem assim endereço certo. É para os homens, para

quem a idéia de uma nova época de justiça e igualdade não está envelhecida, mas

é atual e necessária.
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O Manifesto é uma plataforma estratégica e tática, vazado em

construções literariamente belas, que dão força à mensagem, como: "Um espectro

ronda a Europa, o espectro do comunismo"; "tudo que é sólido desmancha no ar";

"a burguesia fez da dignidade pessoal um simples valor de troca" etc.

Mas a orientação básica do Manifesto é a da unidade. Chega a

dizer que "os triunfos dos operários são efêmeros", que "o verdadeiro resultado de

suas lutas não é o êxito imediato, mas sua união cada vez mais ampla". A palavra

de ordem que o encerra — "Proletários do mundo inteiro, uni-vos" — é a que

caracteriza o documento que ora completa 150 anos, que lhe dá conseqüência e

atualidade.

Honra e glória ao Manifesto Comunista.
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 O SR. HERCULANO ANGHINETTI  (PPB-MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer dois registros nesta

tarde. O primeiro deles refere-se à campanha missionária evangelista realizada na

Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, durante o período de Carnaval, com

a presença de alguns artistas conhecidos nacionalmente, como Dedé Santana,

Mara Maravilha e o Bozo. Naquela oportunidade, 836 pessoas tomaram a decisão

de ficar ao lado de Jesus, entregando suas vidas ao nosso Senhor e Salvador

Jesus Cristo. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar os organizadores

daquele evento: os pastores Wanderley Miranda, Márcio Valadão e Jonas Neves.

Quero abordar ainda um assunto que nos é familiar. Aliás,

temos ocupado esta tribuna com muita freqüência para debatê-lo. Refiro-me à

questão do transporte aéreo brasileiro.

Vejam bem uma matéria que foi reproduzida, no dia 26 de

fevereiro, pelo The Wall Street Journal Americas , jornal norte-americano, que diz:

"Os Estados Unidos se voltam agora contra o monopólio das companhias aéreas".

Lá, o Departamento de Justiça, agindo de forma madura, sensível e sensata, está

tomando as devidas precauções e providências contra as quatro grandes

companhias em território norte-americano.

Desta tribuna, estamos sempre alertando sobre o perigo que

estamos vivendo ao entregar o nosso espaço aéreo às empresas estrangeiras. Sem

nenhum espírito exagerado de nacionalismo ultrapassado ou atrasado, é importante

preservarmos esse mercado em mãos de empresários nacionais. Por quê? A

estratégia que se repetirá no Brasil é a mesma adotada em outros países

latino-americanos. Virão para cá, aproveitando o discurso das nossas autoridades
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governamentais de que é preciso, imprescindível, reduzir os custos das passagens

aéreas, e, num primeiro momento, jogarão o preço das passagens para baixo. No

momento seguinte, após destruírem as empresas nacionais, elevarão o custo das

passagens aéreas para os patamares que bem desejarem.

Já está acontecendo isso nos Estados Unidos, Sr. Presidente. O

jornal diz que as quatro principais empresas — a Northwest Airlines, a American

Airlines, a Delta Airlines e United Airlines — estão sendo investigadas pelo

Departamento de Justiça dos EUA por estarem utilizando instrumentos

anti-concorrência. Essas quatro companhias aéreas estão praticando absurdos

para derrubarem as pequenas empresas naquele país. E lá o governo não fica

impassível, não é insensível, é voltado para o bem-estar do cidadão.

Para V.Exas. terem idéia do poderio dessas quatro principais

companhias, a United Airlines domina no aeroporto de Denver 71% dos assentos

disponíveis. A Northwest controla praticamente Minneapolis, com 82% dos assentos

disponíveis. E no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, que é um dos

principais aeroportos norte-americanos, a American e a United, juntas, controlam

79% dos assentos disponíveis e da operação daquele aeroporto.

Dando continuidade a esse tema, Sr. Presidente, fico ainda um

pouco assustado quando vejo uma publicidade oficial bancada pelo Governo do

Estado do Maranhão, pelo Governo do Estado do Ceará, pela EMBRATUR, pelo

Banco do Nordeste, pela INFRAERO, pelo Ministério da Aeronáutica e pelo

Ministério do Planejamento, dentro do Programa Brasil em Ação, com todas essas

assinaturas, na qual fazem o anúncio dos novos complexos aeroportuários de São

Luís e de Fortaleza.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

419



 Nessa publicidade, quando enumeram os benefícios dos

Aeroportos Internacionais de Fortaleza e de São Luís, mencionam que as áreas

construídas são formadas por edifícios inteligentes e climatizados, com alguns

pavimentos. E, segundo o que dizem, o mais importante é que lá existem

shoppings  funcionando 24 horas, com capacidade de 60 lojas, como é o caso de

Fortaleza, e de 30 lojas, como é o caso de São Luís. Ou seja, estão transformando

nossos aeroportos em verdadeiros shoppings centers . Contundo, na publicidade

oficial — talvez até porque não tenha havido investimentos na área de

infra-estrutura — não se menciona os instrumentos necessários para maior

segurança no que tange ao transporte aéreo. Não se menciona também

investimentos em equipamentos para aproximação e para controle das aeronaves.

Fala-se apenas na transformação de grandes áreas de aeroportos em shoppings . 

Por essa razão gostaria que as autoridades nos respondessem

quanto foi investido e quais os equipamentos adquiridos.

Ao concluir nosso pronunciamento, quero fazer registro de um

artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo , de autoria da Dra. Alice Itani,

especialista no assunto, que traduz alguns dados levantados pelo Instituto Francês

de Segurança Aérea. Pensamos que a cada dia estamos voando em equipamentos

mais confiáveis, mas, para desespero nosso, somos informados de que a taxa de

acidentes nos últimos quinze anos aumentou sete vezes. Ou seja, atualmente,

andar de avião é sete vezes mais perigoso do que em 1982. O artigo também

desmonta um mentira. Isto é, dizia-se que de 60% a 80% dos acidente a culpa era

dos pilotos. Entretanto, a Dra. Alice Itani prova o contrário. Que os acidentes são

causadas por erros de concepção e fabricação, por erros de manutenção e por
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erros decorrentes de lacunas e falta de prevenção, problemas de gestão das

próprias empresas.

Era esse o registro que tinha a fazer nesta tarde, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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INSERIR artigo SEGURANÇA E RISCOS NA AVIAÇÃO

de autoria da Dra. Alice Itani 

publicado no jornal Folha de S.Paulo ,
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem a palavra o

Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO  (PPB-RJ. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dado o lamentável episódio ocorrido no Rio

de Janeiro com o desabamento de um prédio, onde oito pessoas foram vitimadas, e

pelo fato de o dono dessa construtora ser um companheiro nosso, um Deputado

Federal do meu partido, o PPB, tomei a decisão, na semana passada, e a

concretizo agora à tarde, de entrar com uma representação pedindo a expulsão do

Deputado Sérgio Naya do meu partido. Obviamente, S.Exa. vai poder se defender.

A Comissão de Ética do meu partido se reúne amanhã para analisar essa

representação. Não tanto pelo desabamento do prédio, apesar de,

lamentavelmente, oito pessoas terem perdido suas vidas — a culpa até não poderia

ser do Deputado Sérgio Naya —, mas, principalmente, após ter tornada pública

declaração sua feita na Câmara dos Vereadores de Três Pontas, em Minas Gerais,

na qual S.Exa. se auto-incrimina, confessa ser contrabandista, falsificador, que

compra material de segunda, assenta e entrega como de primeira, entre outras

auto-acusações. Ou seja, o Deputado Sérgio Naya acabou se auto-incriminando.

Sr. Presidente, espero que o nosso partido leve à frente esse

processo e dê o pontapé inicial para a apuração desse fato.

Se bem que, no meu entender, pelos fatos apresentados, outra

providência não poderia ser tomada pelo meu partido a não ser sua expulsão e a

cassação do seu mandato por esta Casa.

A imprensa tem perguntado se existem outros como Sérgio

Naya no Congresso. Acho que não é bem assim. No entanto, nós devemos procurar

saber por que um Parlamentar como o Deputado Sérgio Naya, que devia tanto a
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bancos — ao Banco do Brasil deve milhões —, não era importunado pelo Governo.

Se fosse o Deputado Jair Bolsonaro devedor de mil reais ao Banco do Brasil, com

toda certeza iriam lhe tirar as calças, até a cueca, para que essa dívida fosse

saldada. Mas dele, não! Por quê? Porque o Deputado sempre, religiosamente,

votou com o Governo; é um daqueles Deputados ISO 171, que concordam em tudo

com o Governo para não serem importunados.

Existem vários Parlamentares aqui que são devedores de

milhões a instituições financeiras oficiais, os quais, no meu entender, deveriam

sentar no banco dos réus de uma CPI e explicar por que devem tanto. De sua parte,

o Governo deveria explicar o motivo pelo qual não importuna esses Parlamentares

e não executa suas dívidas. Será que é só porque esses Parlamentares votam,

incondicionalmente, com o Governo? Se a resposta para tudo isso for esta, serei

obrigado a dizer que o Congresso somente existe para se dizer que há democracia.

Portanto, não é com um processo rápido de cassação, cortando

apenas um galho podre desta árvore, que vamos colocar um fim na bandalheira

praticada por alguns Parlamentares. Hipócrita ou desinformado é aquele que pensa

que os que votam incondicionalmente com o Governo estão aqui para ganhar 5 mil

reais líquido por mês.

Digo mais, Sr. Presidente. Quem age de maneira escusa, como

tudo indica ter agido o Deputado em questão, consegue mais facilmente uma

reeleição. Quem deve 15 milhões pode aplicar 3 milhões numa campanha para

reeleição. E como, infelizmente, uma parte considerável do nosso eleitorado é

desinformada, não conhece a política, acaba votando nesse cidadão, que termina

se perpetuando nesta Casa. Para o Parlamentar honesto, que vive exclusivamente
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do seu salário, fica mais difícil conseguir a reeleição porque não tem recursos para

a campanha.

Sr. Presidente, desejo que o caso não se resuma a isso. Este

Deputado está sendo pego porque um prédio de sua responsabilidade desabou.

Agora, outros devem explicar — e esta Casa tem o compromisso de fazer com que

expliquem — por que devem tanto e não são importunadas pelo Sr. Fernando

Henrique Cardoso.
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O SR. ASDRÚBAL BENTES  (Bloco/PMDB-PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta semana de aparente

calmaria nesta Casa encerra, na realidade, um clima de tensão latente pelos

recentes acontecimentos envolvendo um companheiro nosso, Deputado Sérgio

Naya. Os fatos precisam ser apurados com a maior brevidade para que não

passemos pelo episódio como coniventes de atos que esta Casa não apóia e que

denigrem sua imagem.

Também no próximo domingo se realizará a convenção do meu

partido, o PMDB, na qual duas correntes se digladiam — uma favorável à reeleição

do Presidente Fernando Henrique Cardoso e outra apoiando candidatura própria.

Esta Casa praticamente nada decidirá antes da convenção do dia 8 de março, até

pelas suas inevitáveis conseqüências políticas, já que o PMDB, queiram ou não,

ainda é um partido de grande peso na política nacional.

Mas, Sr. Presidente, o que na realidade me traz a esta tribuna é

o clima de violência reinante no sul do Pará, que tenho denunciado com insistência;

lamentavelmente minha voz tem ecoado no deserto. Não bastasse a violência no

campo, com milhares de famílias de trabalhadores rurais acampados na Fazenda

BAMERINDUS, em Eldorado dos Carajás, agora em Curionópolis há um caldo de

cultura próprio para aumentar a violência no campo, um conflito iminente. Este

problema precisa ser imediatamente atacado pelo órgão governamental, o INCRA,

fazendo o cadastramento e a triagem daqueles que estão acampados em

Curionópolis a fim de que se saiba quem realmente é trabalhador rural para, então,

fazer os assentamentos. Faço este registro porque, ao passar por lá, verifiquei a

iminência de crimes que não condizem com uma região próspera como é o sul do

Pará.
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Serra Pelada, que outrora foi palco de milhares de

trabalhadores, de garimpeiros, que ganhavam o seu sustento e o de suas famílias,

que foi até motivo de orgulho nacional, com a maior pepita já extraída do subsolo

do nosso País, hoje também vive um clima de miséria, de fome, de doença, graças

à insensibilidade dos órgãos públicos federais e estaduais e também porque a

Companhia Vale do Rio Doce se nega a negociar uma saída honrosa e pacífica

para aqueles que ainda teimam em permanecer naquela região. Quero deixar

registrado aqui o apelo desses garimpeiros, transcrito numa carta aberta que vou

passar à Mesa, da qual peço vênia para ler alguns tópicos. 

Dizem os garimpeiros que não é possível mais viver com tanta

fome, porque aproximadamente 70% da população de Serra Pelada faz no máximo

uma refeição diária; aproximadamente 30% da população está contaminada pela

hanseníase e 20% pela malária, com grande incidência de hepatite e tuberculose, e

grande parte da população tem doenças desconhecidas provenientes de

contaminação por produtos químicos. Perguntam os garimpeiros: como é possível

permanecer em Serra Pelada com todos esses problemas? Como é possível a

população de Serra Pelada continuar exposta à fome, à peste, à AIDS e a todos os

tipos de doenças, sem uma solução imediata? Como é possível a mão-de-obra de

Serra Pelada continuar ociosa, de braços cruzados, assistindo sua família morrer

de fome? 

E a ameaça mais grave e o alerta que faço ao Sr. Ministro da

Justiça e ao Sr. Governo do Estado do Pará: perguntam os garimpeiros se será

preciso acontecer um novo Eldorado dos Carajás em Serra Pelada para que o

Brasil e o mundo tomem conhecimento da situação de miséria e injustiça em que se

encontra a família garimpeira.
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Sr. Presidente, faço aqui este alerta para que amanhã, quando

ocorrerem os fatos, não venham dizer que os representantes do Pará nesta Casa

foram omissos. Estamos aqui justamente para alertar os interessados e pedir

providências ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Governador do Estado com relação

à falta de segurança no sul do Pará. Como exemplo, ontem à noite foi assassinado

covardemente um ex-Vereador, ex-Presidente da Câmara Municipal de

Parauapebas, José Dionísio dos Santos. Aproveito o ensejo para apresentar minha

solidariedade e meu voto de pesar à família enlutada. 

Sr. Presidente, deixo registrado este alerta e patético apelo ao

Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Governador do Estado para que amanhã o nosso

Estado, especificamente o sul do Pará, não venha a ser palco de mais um grave

conflito e matéria das manchetes de jornais pela onda de violência naquela região.

CARTA ABERTA A QUE SE REFERE O ORADOR
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INSERIR CARTA ABERTA DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA
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O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Sras. e Srs. Deputados,

estando presente em plenário a Sra. Odaísa Fernandes Ferreira, segunda suplente

da coligação PMDB/PSB/PSDB, representante do Estado de Rondônia, em virtude

do afastamento da titular, Deputada Marinha Raupp, convido S.Exa. a prestar o

compromisso regimental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa a Sra. Odaísa Fernandes Ferreira e presta

o seguinte compromisso:)

"PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A

CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM-ESTAR GERAL DO

POVO, SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO

BRASIL."

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Declaro empossada a

Sra. Odaísa Fernandes Ferreira. (Palmas.)
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 O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Antes de passar a

palavra ao próximo orador, quero me congratular com a nobre Deputada Odaísa

Fernandes Ferreira que acaba de tomar posse. 

A nobre Deputada presidiu durante quatro anos o PSDB de

Rondônia e atualmente é a Presidente de Honra. Com o afastamento da Deputada

Marinha Raupp, S.Exa. vem compor conosco a bancada do PSDB, na certeza de

que seu trabalho será desempenhado com o espírito construtivo que tem norteado

os Deputados na atual Legislatura.
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 O SR. ANTÔNIO FEIJÃO  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO FEIJÃO  (PSDB-AP. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, em nome dos Deputados do PSDB e da bancada parlamentar da

Amazônia, quero dar as boas-vindas à Deputada Odaísa Fernandes Ferreira,

mulher de notável carreira política no Estado de Rondônia, onde foi Vereadora,

Deputada Estadual por duas Legislaturas e Presidente da Assembléia Legislativa.

No Governo Valdir Raupp, S.Exa. administrou com brilhantismo a instituição

previdenciária daquele Estado. 

Quero ainda dizer que o PSDB, o ninho tucano, recebe S. Exa.

nesta Casa com muito carinho, como tem feito com todos os seus membros.

Também quero registrar que a Deputada Marinha Raupp deixa saudades pelo seu

relevante desempenho em nome do povo de Rondônia e da região amazônica. 
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O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Concedo a palavra ao

Sr. Deputado Nilmário Miranda.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA  (Bloco/PT-MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar,

quero cumprimentar a Mesa pela decisão tomada hoje de remeter à Comissão de

Constituição e Justiça o pedido de cassação de mandato do Deputado Sérgio Naya,

tendo em vista todas as evidências tornadas públicas por S.Exa. mesmo, quando

emissoras de televisão exibiram a fita em que S.Exa. confessa prática de fraude,

falsidade ideológica e contrabando. 

Ao remeter tal pedido à Comissão de Justiça visando abrir

imediatamente o processo de cassação do mandato, a Mesa demonstrou

segurança, impedindo manobras protelatórias por parte do referido Deputado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os 18 mil habitantes do

Município de Arinos, cidade localizada no noroeste do Estado de Minas Gerais, a

pouco mais de 200 quilômetros da Capital Federal vivem hoje uma situação de

absoluto desgoverno e intranqüilidade promovida pela inconseqüente gestão do

atual Prefeito: o Sr. José Idelbrando Ferreira de Sousa, do PSDB. 

Rompido, desde a posse, com a Vice-Prefeita e com os partidos

políticos aliados no processo eleitoral, José Idelbrando uma vez empossado

preferiu isolar-se no poder. Não demorou muito para que denúncias de atos ilícitos

concernentes aos gastos públicos surgissem no interior da própria prefeitura. 

As irregularidades apontadas foram objeto de sindicância

interna, conduzida de forma relapsa que resultaram no previsível arquivamento das

denúncias. 
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Os inconclusivos resultados da sindicância administrativa

motivaram a Câmara Municipal, no exercício das prerrogativas institucionais do

Poder Legislativo, a instituir uma Comissão Parlamentar de Inquérito com o único

propósito de apurar os indícios de irregularidades decorrentes das denúncias de

abastecimento e aquisição de peças e serviços automotores de veículos

particulares, financiados com recursos municipais. 

Durante todo o transcurso dos trabalhos apurativos da CPI não

tem sido outro o comportamento predominante senão o absoluto desprezo do

Prefeito Municipal para com as atividades de investigações legislativas, sonegando

informações e negando o fornecimento de documentos requeridos para o justo juízo

e real convencimento dos vereadores. 

Criado mais este obstáculo pela infringente ação do Prefeito, o

Legislativo Municipal ingressou no Fórum local com um mandado de segurança,

liminarmente deferido pelo juiz de Direito ordenando a imediata entrega da

documentação solicitada, a fim de que prosseguissem os trabalhos de

investigações parlamentar. Ignorando o despacho judicial, o Prefeito não se

compeliu em desacatar por duas vezes a ordem judicial. 

Diante de tamanha empáfia, não restou ao juiz de Direito da

Comarca de Arinos, Dr. Calvino Campos em expedir mandado de intimação

entregue ao oficial de Justiça e avaliador judicial Marcelo Aprígio Ferreira para que

o Prefeito Municipal apresentasse incontinenti a documentação requerida pela CPI,

sob pena de prisão por descumprimento de ordem judicial. 

Sob proteção do Coordenador Regional Noroeste, Sr. Rutílio

Eugênio Cavalcante, o Prefeito Idelbrando evadiu-se da cidade, retornando

somente dez dias depois, porém escoltado por policiais civis e munido de um
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habeas corpus  preventivo obtido na cidade de Unaí. O artifício serviu para

demonstrar, mais uma vez, o total desprezo de Idelbrando às ordens emanadas das

autoridades constituídas em Arinos. 

Com o único propósito de desvirtuar os trabalhos parlamentares,

desqualificar os Poderes Legislativo e Judiciário e confundir a opinião pública,

Idelbrando busca dar ao fato conotação pessoal, tentando deixar submergido sua

real origem: a prática de atos atentatórios à probidade administrativa. Em nada

condizente com as responsabilidades exigidas para o exercício do cargo de Prefeito

Municipal, Idelbrando despreza o princípio fundamental e imprescindível de

respeito e harmonia entre os três Poderes. Insinua um conluio absurdo entre os

Poderes Judiciário e Legislativo, motivado no frágil argumento de a Vice-Prefeita

Maria Aparecida de Jesus ser esposa do oficial de Justiça da cidade, Marcelo

Aprígio. 

Desconhece o Prefeito Idelbrando que a atividade profissional

de todo oficial de Justiça restringe-se ao cumprimento de decisão judicial, emanada

do magistrado da Comarca, respaldada no amparo da lei. Lei esta que Idelbrando

insiste em descumprir, revelando-se através de seus próprios atos total despreparo

e inabilidade para o exercício da mais alta função pública municipal. 

Além do desgoverno compungido à população de Arinos,

preocupa-nos sobremaneira o resguardo da integridade física e moral do Sr.

Marcelo Aprígio, que sempre exerceu de forma intangível seu dever profissional. As

ameaças de que vem sendo vítima significam a forma covarde, arrogante e

desesperada de intimidação que o povo de Arinos é obrigado a conviver. No

entanto, a guiar-se pelos caminhos da legalidade, do Direito e da Justiça, em breve

a cidade por intermédio de seus reais representantes na Câmara Municipal se
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livrará deste indisfarçável pesadelo e redirecionará seu destino rumo ao progresso

e à tranqüilidade. 
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Concedo a palavra ao Sr.

Deputado Alexandre Ceranto.

O SR. ALEXANDRE CERANTO  (PFL-PR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para parabenizar

a Mesa desta Casa pela decisão de iniciar processo para cassar o mandato do

Deputado Sérgio Naya. 

Permanece na memória do povo brasileiro a lembrança dos

"anões do Orçamento", que deram causa a um dos maiores escândalos em nosso

País. Infelizmente, estamos vendo hoje na imprensa o caso do Deputado Sérgio

Naya, Parlamentar que usa o prestígio de seu mandato junto ao Governo para fazer

maracutaias e enganar o povo brasileiro.

É lamentável a situação daqueles que perderam familiares, bens

e recursos pelo desabamento do prédio no Rio de Janeiro. 

Que esse fato nos faça refletir sobre o papel da imprensa e

sobre esta Casa. Será que aqui só tem Sérgio Naya? Poderemos daqui a pouco

assistir a outro quadro igual a este? Será que não está no momento de este

Parlamento mudar as leis a fim de evitar que, depois de eleitos, Parlamentares

usem o cargo exclusivamente em benefício próprio? Será que no Orçamento da

União não está ocorrendo isso, Srs. Deputados? Será que não é o momento de

cassar o registro de outras empreiteiras e empresas que prestam serviço ao

Governo Federal? Será que Parlamentares não estão usando dos mesmos artifícios

para distribuir verbas para essas empreiteiras em detrimento dos interesses do

povo brasileiro?

É por isso que falta dinheiro para as classes menos protegidas

em nosso País, Sr. Presidente, porque um Parlamentar, usando do seu poder, leva
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dinheiro para os Estados Unidos, constrói mansões, fica devendo milhões ao

Governo e ao Banco do Brasil e nada é feito para que ele seja processado e

responda pelos crimes que cometeu contra a Pátria.

Lamento que na minha idade tenha de assistir a fato como esse.

Para o Parlamentar, mais importante que ter curso superior é ter vergonha na cara

e responsabilidade; é ser honesto consigo mesmo e com o povo que o elegeu. Não

se pode vir para o Congresso Nacional denegrir a reputação de companheiros

corretos, sinceros. Como vamos disputar as próximas eleições diante desse quadro

que se abate sobre o Congresso Nacional?

Lamento muito fatos como esse — repito — mas desde já

asseguro que meu voto será para cassar esse companheiro que tanto manchou a

imagem do Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ADROALDO STRECK  (PSDB-RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acho oportuno registrar o

transcurso do quarto aniversário do Plano Real, que não completa aniversário,

como se imagina, no mês de julho, mas no mês de março, quando entrou em vigor a

URV, Unidade Real de Valor.

Nesses quatro anos, só um vesgo, ou alguém de mal com a

vida, que não queira a estabilidade deste País, não enxerga o que significou a

vigência deste plano econômico.

Aos sábados à tarde, em Porto Alegre costumo visitar

supermercados e conversar com as pessoas sobre como estão vendo a evolução

dos acontecimentos no País, o preço das mercadorias, dos gêneros de primeira

necessidade. E o que tenho ouvido é que, se os preços continuarem sob controle,

como têm estado até aqui, a vitória estará consolidada.

Temos gêneros alimentícios básicos que durante estes 48

meses de vigência do Plano Real tiverem seus preços reduzidos, se comparados a

fevereiro do ano em que entrou em vigor o Plano Real. Temos ouvido neste

plenário que isto ainda é pouco. É óbvio que sim, mas houve um câmbio, uma

mudança comparativamente ao tempo em que o trabalhador arcava com toda a

conta. Demagogicamente, o trabalhador recebia um aumento de salário de 30 a

40% e, no final do mês, a inflação lhe tomava todo aquele ganho aparente e

nominal que lhe tinha sido dado a título de reajuste do salário mínimo. Hoje o

trabalhador brasileiro não tem mais a grande preocupação de saber quanto o seu

salário subirá no dia 1º de maio. O que todos querem saber é o que poderão

continuar comprando com o salário mínimo insuficiente. Temos consciência de que
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o salário mínimo brasileiro é insuficiente, mas o importante é saber o que o

trabalhador brasileiro compra com este — repito — insuficiente salário mínimo. 

 Seguramente, sob o ponto do favorecimento das necessidades

básicas do trabalhador no sentido de reduzir o preço dos gêneros essenciais à sua

alimentação, teremos ainda uma jornada muito grande pela frente.

Recentemente, verifiquei nos Estados Unidos — e talvez seja o

caso de também colocarmos tal procedimento em prática no Brasil — que em

alguns Estados os gêneros alimentícios de primeira necessidade não têm

tributação, não estão sujeitos a impostos. 

Se não for possível erradicarmos totalmente o imposto que

incide sobre os gêneros alimentícios, poderemos reduzir a carga tributária que recai

sobre os produtos que constituem a cesta básica do trabalhador. 

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos, aqui mesmo

neste plenário, nos últimos quatro anos, manifestações pessimistas de verdadeiros

arautos do apocalipse dizendo que o Plano Real era um plano falido. Não é e está

aí na plenitude, com quatro anos de vida.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. LUIZ ALBERTO  (Bloco/PT-BA. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre

algumas vítimas da reforma da Previdência. 

Recentemente, junto com os companheiros da Federação Única

dos Petroleiros, tive duas reuniões com a diretoria da PETROBRÁS sobre um

assunto muito caro a diversos trabalhadores desta empresa. Cerca de 4 mil

trabalhadores já solicitaram os documentos comprobatórios do tempo de serviço

para requerer a aposentadoria, todos ansiosos diante da iminência da aprovação

dessa maldita reforma da Previdência. A direção da referida empresa, não

atendendo ao justo direito de esses trabalhadores se aposentarem, está impedindo

o acesso aos documentos. 

Na Bahia o fato é mais grave ainda. A direção da PETROBRÁS

e o INSS firmaram um convênio chamado Projeto Prisma. Quando o trabalhador

quer dar entrada no seu pedido de aposentadoria na PETROBRÁS, não consegue.

Quando o trabalhador vai diretamente ao INSS, este instituto também não aceita

dizendo que existe um convênio com a PETROBRÁS. Está havendo uma

manipulação flagrante da direção da PETROBRÁS, que centralizou no Rio de

Janeiro, através de uma Comissão, todos os pedidos de aposentadoria,

particularmente os de aposentadoria especial, criando uma morosidade

injustificável. Aliás, nem morosidade é, mas, sim, uma retenção dos documentos

que dão aos trabalhadores o direito de se aposentarem.

Dou, como exemplo, carta enviada por um trabalhador à

gerência da empresa para se aposentar nos primeiros dias de janeiro de 1997. Diz

ele:
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Prezado senhor,

Faço parte da relação de empregados que estão no aguardo

da liberação do incentivo para a saída voluntária para a

aposentadoria, onde tenho a solicitar alguns esclarecimentos

sobre o andamento do processo, pois sempre nos são

fornecidas informações desencontradas pelo pessoal do setor

de recursos humanos e como conseqüência o surgimento de

problemas de saúde, relacionamento tenso com os meus

colegas, sendo este por falta de estímulo e ainda com

extensão gerando problemas familiares.

 Sr. Presidente, ao encerrar a carta, este trabalhador ainda diz: 

Durante todos os anos em que trabalho nesta empresa,

sempre procurei dar o melhor possível e a prova disto está no

meu currículo profissional. 

Diante do exposto e já me sentindo, de certa forma, cansado e

injustiçado, pois meu equilíbrio emocional já pode estar

comprometido devido ao desgaste e ansiedade que estou

passando, solicito do senhor uma posição para a liberação dos

meus documentos, para que possa promover a minha saída

voluntária e posterior aposentadoria, pois temo que, quando

ocorrer a reforma da Previdência que está por vir, possa ser
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prejudicado ao passo que muitos colegas que estiveram no

dia-a-dia comigo já estão sentido o mesmo problema.

Eu gostaria de voltar a insistir com a direção da PETROBRÁS

no sentido de que ela desenvolva uma política descentralizada e evite a prática de

um crime que está ocorrendo na empresa. Quatro mil trabalhadores estão na

mesma condição do companheiro Ademir Araújo de Oliveira, que, não tendo

conseguido sua aposentadoria, mandou essa carta num apelo desesperado à

direção da empresa. 

No último sábado, num hospital de Salvador, este companheiro

veio a falecer. Depois de um ano de espera por uma resposta, teve sérios

problemas circulatórios, foi internado e faleceu. Já é o segundo caso que ocorre na

PETROBRÁS, provocado pela ansiedade diante dessa reforma da Previdência. Os

trabalhadores que já completaram o tempo de serviço, querem ir embora e a

gerência da PETROBRÁS insiste em lhes sonegar tal direito. 

Estou solicitando à Direção da PETROBRÁS, particularmente ao

Presidente Joel Mendes Rennó, que imediatamente encaminhe a solução dos

graves problemas que estão ocorrendo no interior da PETROBRÁS. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. ARLINDO VARGAS  (PTB-RS. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, solicito permissão para falar sentado, visto que estou

impossibilitado de ficar de pé.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa defere a

solicitação de V.Exa. 

 O SR. ARLINDO VARGAS  - Sr. Presidente, quero justificar a

minha ausência deste plenário nos últimos 21 dias: no dia 10, ao participar de uma

pequena partida de futebol com colegas Parlamentares, sofri uma séria fratura no

tornozelo, sendo necessária uma intervenção cirúrgica. 

Mas de todas as coisas ruins temos de tirar ensinamentos e

salientar o que é bom. Por isso, quero fazer um elogio — e deixar registrado nos

Anais da Casa — ao Diretor do Serviço Médico da Câmara, Dr. José Luiz, e ao

médico ortopedista, também funcionário do Serviço Médico da Casa, Sr. Celso Luiz,

pela orientação que deles recebi e pelo excelente tratamento médico que me

deram, levando-me à cirurgia em conseqüência do ocorrido. Felizmente

recupero-me e sinto-me, apesar do problema, com enorme esperança de

recuperar-me brevemente e de voltar logo à Casa para continuar o meu trabalho.

Aproveito também a oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, para dizer que o jornal Zero Hora  do dia 1º deste mês salienta em seu

editorial que a Primeira-Dama Ruth Cardoso recebeu do Diretor-Geral da

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação a medalha Ceres,

oferecida a personalidades femininas que se destacam no combate à fome em seus

países. Saliento que, em 1995, o Comunidade Solidária e a CONAB distribuíram

três milhões de cestas básicas. Este ano, o Comunidade Solidária, através da

CONAB, já distribuiu 15 milhões de cestas básicas, atendendo a 1.368 Municípios. 
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Há poucos dias salientei, desta tribuna, que a mortalidade

infantil, muito elevada em nosso País, havia diminuído em 26.2%. Em alguns

Estados do Nordeste a mortalidade infantil chegou a diminuir 40% nos últimos dois

anos. Isso é extremamente importante para o Brasil, Sr. Presidente, porque vidas

de inocentes estão sendo salvas. De cada mil crianças que nasciam, muitas —

expressiva quantidade — morriam no seu primeiro ano de vida. Com a diminuição

desse percentual, mesmo não se tendo chegado aos números ideais, de cada

grupo de quatro crianças que morriam no primeiro ano de vida, uma está sendo

salva. Esse fato deve-se à campanha desenvolvida pelo Comunidade Solidária, que

distribuiu cestas básicas nos Municípios mais pobres de Norte a Sul, Leste a Oeste

do Brasil.

Cumprimento a Primeira Dama Ruth Cardoso, salientando que a

FAO, desde 1971, tem premiado com medalhas figuras expoentes de todo o mundo,

dentre elas a ex-Primeira-Dama da Índia, Indira Gandhi e, também, a Madre Teresa

de Calcutá. 

Ações como essas vêm ao encontro das necessidades do povo

brasileiro e quando salvam vidas, cabe a nós, Parlamentares, reconhecer seus

méritos e fazer os devidos cumprimentos. Ao distribuírem cestas básicas aos mais

pobres, contribuem com a diminuição da mortalidade infantil e da desnutrição,

possibilitando ao povo brasileiro viver com mais dignidade.

Era o que eu tinha a dizer.
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O SR. CUNHA LIMA  (PPB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento quero fazer uma denúncia

sobre o que está ocorrendo na cidade de Ubatuba, mais precisamente na Praia do

Perequê-Mirim. Nessa região, moram 600 famílias, muitas por mais de sessenta

anos. Compraram seus lotes há muito tempo, pagam o INCRA e há cerca de quinze

anos pagam o IPTU. 

Há aproximadamente vinte anos, esses moradores começaram a

ter uma grande dor de cabeça. Naquela época surgiu no local uma família chamada

Miguez, que alegava ter comprado aquela terra de uma família japonesa na década

de 50. Todos os brasileiros sabem que na época da 2ª Guerra Mundial terras

banhadas por mar não poderiam ser adquiridas nem por alemães nem por italianos

nem por japoneses. 

Começou então um processo que até hoje rola na Justiça. Um

dos advogados que atuam no caso, Dr. Eugênio de Camargo Leite, conseguiu obter

a reintegração de posse para algumas pessoas que moravam na área. Quando isso

ocorreu, a família Miguez, que tinha entrado também com uma ação de

reintegração da posse, contratou esse advogado para ir contra as outras famílias, e

o advogado, num ato que eu diria não ter sido ético, mudou de lado. Deixou

pessoas que lá moravam há mais de 50 anos e passou para o lado de um posseiro

que só em São Paulo é autor em 49 processos de reintegração de posse contra

pobres coitados no litoral do Estado. 

Sr. Presidente, às vezes a Justiça me parece cega! Os juízes

mais uma vez deram ganho de causa a esse posseiro, o rei dos posseiros do

Estado de São Paulo.
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No mês de dezembro, foi feito um pedido à Polícia Militar para

que não assegurasse o cumprimento da sentença — e elogio o Comando da Polícia

Militar do Estado de São Paulo que durante o mês de dezembro não deixou que

essas terras fossem reintegradas por esse posseiro. Passou-se para janeiro.

Estou com uma carta em que o Comandante da Polícia Militar

do Estado de São Paulo diz não ter mais condições de adiar o cumprimento da

ordem e deu prazo até o dia 28 deste mês para que as famílias desocupem a área,

pois terá de fazer a reintegração de posse.

Sr. Presidente, saliento que enquanto os Governos de Estado

fazem um grande esforço para assentar famílias que precisam de residências, a

Justiça do Estado de São Paulo está tirando famílias de suas próprias casas. 

Alguma coisa tem de ser feita, por isso faço um apelo à Justiça

do Estado para que retire as vendas de seus olhos e dê a posse definitiva a essas

600 famílias que tanto precisam de suas residências, construídas que foram com o

suor, o sangue e muito trabalho de cada um dos seus moradores.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. NILSON GIBSON  (PSB-PE. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recentemente, o Presidente

Fernando Cardoso, em discurso na cidade de Arapiraca, Alagoas, dos Deputados

Albérico Cordeiro e Ceci Cunha e na presença, certamente atenta, dos próprios,

pois lá estavam Governadores, Senadores, políticos, Prefeitos, empresários,

Vereadores, todos do Nordeste, afirmou, sem reservas, que além de água para

beber e atenção básica, "falta ao Nordeste vergonha na cara dos seus dirigentes". 

Que cada um o interprete como quiser e faça o seu julgamento. 

Estamos caminhando ao longo do quarto ano do Plano Real, de

indiscutível sucesso em matéria de controle da inflação. Entretanto, dois problemas

têm preocupado o País: o déficit externo e o déficit interno (déficit público). 

O descontrole sobre o déficit externo pode levar o País à crise

cambial, com efeitos recessivos sobre o emprego e a produção. O descontrole

sobre o déficit público, data venia , pode gerar a volta da inflação, ameaçando a

estabilidade trazida pelo Plano Real. 

Observando o comportamento da dívida pública (englobando,

portanto, Governo Federal, Empresas Estatais, Estados e Municípios) nos últimos

anos, não dá para não se preocupar. Seu valor evoluiu do equivalente a 281,5

bilhões de dólares em 1995, representando 34% do PIB, para 344,4 bilhões em

1997 (33% do PIB) e pode ter chegado ao equivalente a 400 bilhões de dólares ao

final de 1997 (37% do PIB). 

Em 1998 essa dívida poderá continuar a crescer em ritmo

acelerado, a não ser que algo de peso seja feito para impedir essa tendência.

Alguns se apressarão em dizer que muitos países possuem dívida pública tão
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grande ou até maior relativamente ao PIB — citando, por exemplo, a Austrália —,

nem por isso enfrentam problemas. 

Isso é verdade, Sr. Presidente, mas também é fato que os juros

nesses países costumam ser cinco ou seis vezes menores que os nossos, os

prazos das dívidas incomparavelmente mais longos e as exportações são maiores

do que as importações. 

Em 1997 as despesas com juros da dívida pública chegaram ao

equivalente a 60 bilhões de dólares, uma média de 5 bilhões de dólares por mês.

Não é à toa que a dívida tem crescido rapidamente. 

Em 1998 aquelas despesas — com juros da dívida pública —

poderão se aproximar de 100 bilhões de dólares, pois tanto a dívida quanto os juros

estão maiores que no ano de 1997. 

Sr. Presidente, estamos, então, diante de uma difícil equação. O

déficit alimentou a dívida e agora a dívida alimenta o déficit público. É um círculo

vicioso com final infeliz, se a corrente não for quebrada. 

Para sair do círculo vicioso, déficit-dívida-déficit, precisamos

reduzir drástica e urgentemente as despesas com juros. Isso é possível com a

redução da taxa de juros e/ou com a redução do estoque da dívida. 

Tanto o déficit público interno quanto o déficit das contas

externas passaram a ser financiados por endividamento. A dívida pública saltou

para 400 bilhões de dólares, ou 34% do PIB. Mesmo que toda a receita das

privatizações fosse usada para abater essa dívida, ela não representaria mais do

que um terço do valor devido. 

Nesse quadro, a taxa de juros real elevadíssima que o Governo

Fernando Cardoso vem pagando, trunca o crescimento e arruína as contas de
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Estado e Municípios, além das suas próprias. Assim, formou-se uma armadilha: a

política atual não permite um crescimento mais saudável, nem resolve o problema

da dívida. O erro vem da concepção do programa, mas hoje se percebe que não se

criaram as bases para uma nova fase de crescimento sustentado. 

A livre flutuação da moeda, um dos itens previstos pelo acordo

com o FMI, estará servindo para dificultar a saída do problema e não para sua

superação. Nos casos de abalo sério da confiança, parece que a melhor alternativa

seria uma desvalorização calibrada do câmbio, seguida por uma banda de

flutuação cambial defensável. 

Infelizmente, como também já afirmamos desta tribuna mais alta

do País, depois que um país se torna muito vulnerável em suas contas externas,

como o Brasil, não ficam abertas muitas alternativas. 

Sr. Presidente Fernando Cardoso: a quem falta vergonha na

cara? 

Oportunamente, voltaremos ao assunto. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer outro registro, esse referente

ao Assessor Legislativo Eduardo de Carvalho Chaves Filho, que, aos 50 anos de

idade, se está aposentando. Perde a Câmara dos Deputados um dos melhores

assessores deste País, principalmente na área da Previdência Social. É lamentável

que a Casa esteja perdendo servidores desse quilate em decorrência da PEC nº 33,

que altera o sistema previdenciário.

Peço a V.Exa. autorize a divulgação deste pronunciamento no

programa A Voz do Brasil  e no jornal Hoje na Câmara . 
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O SR. ÁTILA LINS  (PFL-AM. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro a visita que fizemos à região do Alto

Juruá, mais precisamente ao Município de Guajará, no Estado do Amazonas. Além

de inaugurar obra na sede daquele Município, visitamos a Comunidade do Gama,

no Rio Boa Fé, onde pudemos constatar o recrudescimento de casos de malária.

É preciso que a Fundação Nacional de Saúde dê a atenção

necessária ao problema e que sejam tomadas providências urgentes no sentido de

exterminar essa endemia, que vem causando muitos transtornos à população do

Estado do Amazonas.

Desejamos ainda, Sr. Presidente, registrar que em todo o

Amazonas tem aumentado muito o número de casos de malária. E aí reside a razão

do apelo que fazemos ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde a fim de que

libere recursos para esses Municípios.

O Amazonas está profundamente insatisfeito com a

discriminação que o Estado e a região amazônica vêm sofrendo com relação às

tarifas aéreas especiais. As companhias aéreas estão adotando tarifas baixíssimas

para outras regiões, com o intuito de incrementar o turismo, deixando de fora a

Região Norte.

Em razão disso, lavramos o nosso protesto contra essa

discriminação, esperando que as autoridades competentes reavaliem a situação e

revejam o equívoco.

 Sr. Presidente, ao finalizar minhas palavras, peço a V.Exa.

sejam feitos os devidos registros em A Voz do Brasil .
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O SR. MARÇAL FILHO  (PSDB-MS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria hoje de abordar um

assunto polêmico e desafiador, principalmente para esta Casa. Em outras ocasiões,

até antes de assumir uma cadeira neste Parlamento, já havia questionado a tal

imunidade parlamentar. 

Agora, e em todas as vezes que algo acontece envolvendo um Parlamentar, esse

tema volta a ser discutido com mais força. 

Evidentemente, enquanto Deputados Federais, não podemos

abrir mão do direito de expressar pensamentos e emitir opiniões sem sermos

censurados ou calados, sem estarmos sujeitos a qualquer tipo de cerceamento,

afinal, essas são condições típicas do exercício do mandato parlamentar. 

Entretanto, temos que separar o joio do trigo: homicídio,

contrabando, falsificação e outros crimes, decididamente, não fazem parte das

atribuições legislativas. Misturar no mesmo saco maus e bons Parlamentares é um

absurdo. Como está, a imunidade torna-se atraente para aquele Parlamentar que

precisa dela para livrar-se das garras da justiça. Felizmente, a maioria do

Parlamento é composta de gente séria, que não precisa escudar-se no instituto da

imunidade parlamentar para a prática do ilícito. 

Existem projetos nesta Casa tratando do assunto, precisamos

acelerá-los para fazer valer o princípio da isonomia, contemplado no art. 5° da

nossa Carta Magna. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. LAEL VARELLA  (PFL-MG. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a criação do Banco da Terra

constitui uma vitória do bom senso e do respeito ao direito de propriedade para a

solução dos conflitos do campo. Com ele, estabelecem-se condições de dar

transparência e agilidade ao processo de posse da terra aos autênticos

trabalhadores rurais de maneira justa e produtiva. 

A Lei Complementar Nº 93/98, que acaba de ser sancionada, dá

ao Governo a possibilidade de financiar — com juros de 12% ao ano e prazo de

pagamento de 20 anos — a compra de propriedades destinadas a agricultores sem

terra, aos assentamentos ou cooperativas. Prevê, também, recursos para a

produção e obras de infra-estrutura. 

A nova instituição, apesar do nome, não é um banco. Trata-se

de fundo cuja gerência ficará a cargo de bancos oficiais já existentes. O

investimento inicial — 1 bilhão de reais —- virá das contas bancárias não

recadastradas e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES). Posteriormente, Títulos da Dívida Agrária, dotações orçamentárias

(federais, estaduais e municipais), doações e empréstimos nacionais e

internacionais também vão fazer parte da constituição do capital. 

A iniciativa, se for complementada pela aprovação da nossa

PEC 396/96 — que suspende definitivamente as desapropriações —, poderá

erradicar duas "indústrias" daninhas: a "indústria" das desapropriações e a

"indústria" das invasões de terra. 

A estabilização da economia e as altas taxas de juros causaram

uma sensível baixa do preço da terra. O Ministro Jungmann chega a dizer com

jactância que as terras, apenas no Governo de Fernando Henrique, caíram até 60%
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de seu valor. Convenhamos que não deixou de ser um duro golpe contra a

propriedade rural não só dos grandes, mas sobretudo dos pequenos e médios

proprietários. Infelizmente, Sr. Presidente, pouco se fala desse golpe contra os já

sofridos médios e pequenos proprietários, canalizando todos os recursos e

publicidade sobre os ditos sem terra. 

Uma vez de posse da carta de crédito, o beneficiário correrá

atrás da melhor oferta, da terra de melhor qualidade e de melhor preço,

prevalecendo a lei de mercado, acabando com a prática de supervalorizar áreas

desapropriadas ou escolher áreas não apropriadas para agricultura. 

A "indústria" das invasões também perderá o seu combustível,

uma vez que o atual programa de reforma agrária vem favorecendo ou até

fomentando as invasões. O que vem acontecendo sistematicamente é que, depois

de invadida uma propriedade, ela torna-se, quase automaticamente, propriedade do

INCRA para efeitos de reforma agrária, o que constitui uma constante ameaça a

qualquer proprietário rural em nosso País. 

Resultado: os favorecidos não são necessariamente os mais

necessitados tampouco os que melhor se enquadram no perfil do pequeno

agricultor. O prêmio fica com os grupos de pressão, na maior parte das vezes

inescrupulosos. 

Sr. Presidente, o Banco da Terra tem tudo para se converter em

importante instrumento de pacificação e estímulo para o homem do campo.

Torna-se indispensável, porém, tomar todas as precauções para não desvirtuá-lo.

O financiamento envolve verbas públicas e juros favorecidos. Os candidatos devem

ser rigorosamente escolhidos e fiscalizados para evitar abusos e a conseqüente

desmoralização da idéia. 
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A suspensão das desapropriações também torna-se imperativa

para mantermos garantido o direito de propriedade e, assim, atrairmos

investimentos para o campo. 

Delenda  reforma agrária! É preciso acabar com essa Reforma

Agrária e implantar uma verdadeira política agrícola no País.
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O SR. JOSÉ COIMBRA  (PTB-SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as colunas desta Casa sofrem

um abalo a cada questionamento sobre um de seus membros. Isto faz parte do

regime democrático. 

O episódio SERSAN traz à tona uma infinidade de erros,

omissões, crimes. 

Hoje o que mais se discute é a confusão que se estabeleceu

entre imunidade e impunidade. Foi preciso que a opinião pública se manifestasse

ruidosamente para que nossa estrutura regimental se flexibilizasse. Não podemos

acobertar gente que com desculpa de defender interesses do povo "faz ninho"

nesta Casa para defender interesses pessoais e enriquecer na penumbra dos

favores governamentais, com ampla conivência e omissão de quem tem obrigação

de fiscalizar. 

Enquanto esta Casa for habitada por representantes do poder

econômico selvagem, como demonstra ser o Sr. Sérgio Naya, nosso regime

continuará sendo arremedo de democracia. Será que alguém com este perfil tem

coragem de contrariar as ordens do Planalto? Devendo milhões ao Banco do Brasil,

outros milhões à Caixa Econômica Federal, outros milhões ao INSS, e por aí a fora,

como um cidadão destes pode se interessar pelos direitos do povo? 

É só na época das eleições distribuir cesta básica, tijolo, vasos

sanitários e os votos pingam em quantidade suficiente para continuar sendo

autêntico representante dos seus interesses mais ilegítimos, acobertado pelo

mando do sufrágio popular. 

A Justiça Eleitoral tem sido míope com os que abusam, tem sido

lenta nas suas decisões e não tem sabido impor-se de forma preventiva. 
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Quero aprender como é possível em tão pouco tempo acumular

fortuna. Vejo no noticiário que o conglomerado do engenheiro Sérgio Naya inclui

TVs Educativas. Fico curioso para conhecer a programação destas televisões.

Estarão educando para a malandragem!!! 

Este episódio deixa claro que a estrutura de fiscalização do

Governo e dos órgãos de classe são impotentes, despreparados e desmotivados.

Estamos no país do "cada um por si, e Deus por todos". Só para rememorar, para

falar só da construção civil, num curto espaço tivemos três episódios com

repercussão nacional: Shopping de Osasco, ENCOL e agora SERSAN. 

Os dois primeiros já caíram no esquecimento; o último, espero

que não caia, sob pena de sermos todos cúmplices. Toda a Casa está sob

suspeita. Ele, o pivô, tem muito dinheiro, o suficiente para comprar outro mandato. 

Como já dizia Monteiro Lobato, neste País, duas coisas valem a

pena: falsificar e fiscalizar. Era assim há 70 anos. Continua sendo! 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

457



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

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o potencial econômico de Santa

Catarina, sua imensa contribuição para o Produto Interno Bruto da Nação e o

desejo de desenvolvimento sustentado que toma conta dos cidadãos catarinenses

vêm transformando o pleito da Federação das Indústrias de Santa Catarina —

FIESC de instalação de uma delegacia do Banco Central no Estado num ideal de

todos os barrigas-verdes, notadamente daqueles representantes do setor

desenvolvimentista.

 Na tarde de hoje, na condição de Deputado Federal, Vice-líder

do PMDB e coordenador da bancada catarinense do PMDB no Congresso

Nacional, manifesto integral apoio a esse pleito, lembrando que Santa Catarina é

um Estado exportador por excelência, tendo obtido superávit de 1,7 bilhão de

dólares na balança comercial no ano de 1997. O Estado, portanto, possui todas as

condições para ter, finalmente, uma delegacia do Banco Central. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade,

também queremos protestar veementemente contra a decisão do Conselho

Monetário Nacional de transferir a subordinação da delegacia do Banco Central,

atualmente a Curitiba, para Porto Alegre. Participamos das preocupações da FIESC

de que este deslocamento ocasionará prejuízos técnicos e operacionais à grande

maioria das empresas catarinenses que atuam no mercado internacional. 

Assim, reiteramos nosso apelo aos Ministros Pedro Malan, da

Fazenda, e Francisco Dornelles, da Indústria e Comércio, para que acolham o

pleito dos catarinenses, tanto no sentido da não-transferência da subordinação da

representação do BC a Porto Alegre, como da instalação de delegacia do Banco

Central em Santa Catarina.
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Era o que eu tinha a dizer.
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 O SR. AIRTON DIPP (Bloco/PDT-RS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que me traz à tribuna, nesta

oportunidade, é o dever de comunicar aos Colegas Parlamentares a apresentação

de um projeto de lei, esta semana, com o objetivo de proteger as pessoas,

especialmente as crianças, dos danos causados pelo álcool. 

O projeto que apresentei "dispõe sobre a introdução de frase de

advertência nas embalagens de produtos comestíveis que contenham álcool,

visando prevenir os consumidores, especialmente as crianças e adolescentes". 

Muitos produtos comestíveis, notadamente bombons, chocolates

e assemelhados, apresentam teor alcoólico. Embora seja, normalmente, um teor

baixo, tendo como referência um adulto saudável, pode ser perigoso para crianças

e para pessoas que precisem fazer dieta de restrição ao álcool. 

Inúmeras pessoas já viveram problemas em função da

inexistência de advertências nestes produtos. Apenas à guisa de ilustração,

comento o fato ocorrido com a Sra. Eloísa Bedin, residente em Passo Fundo — RS.

Ela viveu um drama pessoal ao comprar bombons para a sua filha de 4 anos de

idade. O produto continha um determinado teor de álcool, embora não constasse

qualquer observação na embalagem, o que causou problemas de saúde à criança,

que tinha rejeição ao álcool. 

Não pode ser admitido que por falta de informação das

empresas fabricantes, os pais acabem dando para seus filhos produtos contendo

álcool. Assinale-se, por oportuno, que o álcool é uma substância completamente

inadequada e muito prejudicial para crianças de tenra idade, pois interfere em seu

desenvolvimento neurológico. 
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Ademais, não somente as crianças são prejudicadas pela falta

desta informação. 0 consumo de álcool, ainda que em pequenas quantidades, pode

causar acidentes involuntários entre as pessoas que já foram viciadas por esta

substância e que estão em recuperação. A dependência pode retornar se,

eventualmente, o paciente passar a ingerir produtos que contenham grau alcoólico

sem que tenham noção do que estão consumindo. 

0 projeto visa acabar com esta irresponsabilidade do fabricante

de produtos comestíveis. 

Basicamente, o projeto estabelece a obrigatoriedade de que

todos os produtos comestíveis em circulação no mercado nacional, em especial os

chocolates e assemelhados, que contenham teor alcoólico de qualquer grau,

apresentem, em sua embalagem, uma tarja vermelha com a advertência de que

contém álcool e a informação do seu teor alcoólico. 

Vale lembrar, Srs. Parlamentares, que no ano passado

apresentei outro projeto de lei nesta Casa, com o objetivo também de preservar a

saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes. Apresentei uma proposta com o

objetivo de obrigar os fabricantes de bebidas alcoólicas a produzirem rótulos

especiais para serem inseridos nos produtos, com a seguinte advertência: "Venda

proibida a menores de 18 anos". 

Este projeto de lei, n° 2.733, mesmo tendo recebido

requerimento de urgência urgentíssima, assinado por mais de 1/3 dos

parlamentares da Câmara dos Deputados, ainda não foi levado à votação pelo

plenário. 0 PL já foi aprovado na Comissão de Mérito. 

Espero que ambos os projetos recebam a atenção devida da

Casa e o mais breve possível sejam convertidos em lei, a fim de garantir
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efetivamente a preservação da saúde das crianças e adolescentes em face dos

prejuízos que o álcool produz no organismo humano. 
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O SR. PAULO FEIJÓ  (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, é com incontida revolta que

ocupo a Tribuna deste insigne Parlamento para tornar público o meu

descontentamento, e de toda a população do Norte, Noroeste e Centro-Norte do

Estado do Rio de Janeiro, para com a lentidão aplicada pelo Governo Federal ao

processo de desinterdição da BR-101, em seu quilômetro 101, trecho próximo ao

Município fluminense de Conceição de Macabu. Há cerca de 20 dias, uma das

principais pontes da referida rodovia federal, localizada sobre o Rio do Meio, teve o

seu tabuleiro afundado e pilares seriamente comprometidos, em face do aumento

do volume de águas, interrompendo o trânsito no local, e comprometendo a

interligação entre o Rio de Janeiro e Estados como Espírito Santo, Minas Gerais e

outros do Norte e Noroeste do País. 

Deposito, Sr. Presidente, extensa confiança no Governo do

Presidente Fernando Henrique, compartilhando, desde o início do meu mandato,

como representante do Norte, Noroeste e Centro-Norte Fluminense, com os

principais pontos programáticos de sua administração. Entretanto, sob pena de

comprometer a minha consciência política, não posso silenciar-me sobre a forma

como tem sido conduzido o processo de regularização do transito na BR-101 em

minha Região. Não há, por parte do Governo Federal, o devido empenho para que

sejam reformadas as três pontes que tombaram no trecho mais duramente atingido

pela tragédia. 

Mesmo mantendo profunda consideração à capacidade técnica

e administrativa do DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), em

sua direção nacional, e particularmente, aos responsáveis pelo Distrito do Estado

do Rio de Janeiro, não compreendo a natureza do entrave que faz com que a
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tomada de decisão por obras de reformas das pontes da BR-101 se dê em meio à

uma série de contradições, sem que se perceba, a rigor, um empenho mais

acentuado para que o processo flua com a agilidade que o momento exige. 

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 346 - CEP
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Recuso-me, Sr. Presidente, a acreditar que esta postura surja

em decorrência do desconhecimento da importância socioeconômica do norte,

noroeste e centro-norte fluminense, regiões que encontram em meu mandato um

instrumento por reivindicação de tratamento político mais condizente com sua

grandeza, por parte dos Governos Federal e Estadual. Relevância esta que

encontra desdobramentos de ordem logística, pelo fato de estar inserida a região

em um dos principais entroncamentos rodoviários do País, tendo como via mestra

de acesso justamente a hoje impedida BR-101. 

Cumpre-me registrar que, a bem da verdade, o DNER se

posicionou várias vezes sobre as obras na BR-101, nas pontes dos Quarenta, da

variante e na do Meio. O primeiro posicionamento, partindo da direção nacional do

órgão, uma semana depois da queda das pontes, foi a de que as obras não eram

prioritárias, e que tinham sido requeridas com pouco critério técnico. Foi necessária

intensa pressão junto ao DNER e ao próprio Ministério dos Transportes para que

posição fosse revista, tendo este Parlamentar mantido inúmeros contatos neste

sentido, sugerindo, inclusive a adoção da alternativa provisória da instalação de

uma ponte do exército sobre o Rio do Meio. 

Chegou então o DNER a anunciar o início imediato da

reconstrução da ponte sobre o Rio do Meio, a recomposição das cabeceiras de

uma ponte variante paralela, e o reforço dos muros de contenção da ponte dos
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Quarenta. O custo total das obras, de acordo com o engenheiro chefe do 7° Distrito

do DNER, no Estado do Rio de Janeiro, Dr. Fabiano Vivacqua, foi estimado em R$

2,6 milhões. Porém, contrariando as próprias previsões técnicas do DNER,

chegou-se a laudo que condenou a tentativa de recuperação da ponte da Variante,

em virtude do comprometimento de seus pilares, e que seria usada como via de

acesso emergencial, em substituição à ponte do Meio. 

Não questionamos a decisão técnica do DNER, mas não

compreendemos como o órgão pôde permitir, ou não impediu, o uso indevido da

ponte da Variante que, apontam engenheiros que participaram da vistoria, acabou

por danificar os seus pilares. Outro aspecto interessante desta tragicomédia, se

assim me permite qualificar, Sr. Presidente, é que a ponte sobre o Rio do Meio já

tinha sido alvo de reformas e manutenção por parte do DNER. E, mesmo assim,

caiu como se de papel fosse. 

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 346 - CEP
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Quarenta soldados da Escola de Engenharia do Exército, do Rio

de Janeiro começaram a executar nesta terça-feira a montagem de uma ponte do

tipo beanley, a ser erguida sobre a ponte da Variante. Queremos ressaltar que esta

é uma alternativa de caráter especial, e que não ser estendida por muito tempo, em

face dos prejuízos econômicos que a Região ainda acumularia, na medida em que

a ponte militar permite o tráfego apenas de veículos leves ou de ônibus que não

ultrapassem a 20 toneladas. Isto é muito pouco. É preciso pressa e determinação

para que as obras da ponte do Meio sejam iniciadas imediatamente, se possível for,

até com dispensa de licitação, para que sua liberação da BR-101 não seja

protelada por mais tempo. 
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O que a população do interior do Estado do Rio de Janeiro não

aceita, nobres colegas Parlamentares, é que a nossa região seja tratada com

descaso. Por que é aviltante termos que depender de uma rodovia federal que se

encontra ilhada, entre discussões que variam, aleatoriamente, por pontos de ordem

técnica a decisões burocráticas. 

O que desejo, como centenas de milhares de habitantes do

norte, noroeste e centro-norte fluminense, é que o Governo Federal venha, de

público, demonstrar o seu real interesse em reverter, com iniciativas dinâmicas ao

estilo mais do que o próprio da gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso,

o quadro de caos em que se encontram dezenas de Municípios dos Estado do Rio

de Janeiro, entre outros ligados ao restante do País pela BR-101. Faz-se

necessário frisar que a interrupção da BR-101 traz prejuízos incalculáveis não só

aos Municípios do interior, como também às várias capitais que usam a rodovia

federal para o intercâmbio de cargas. 

Sr. Presidente, comunico a presença em plenário do Prefeito de

Macaé, o nosso colega Sylvio Lopes, ex-Deputado Federal. Juntos, vamos solicitar

ao Ministro Antonio Kandir a liberação de recursos para a reconstrução daquele

Município.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs Deputados. 
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O SR. JOÃO MENDES  (PPB-RJ. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as previsões para o trânsito no

Rio de Janeiro são mais do que sombrias. Considerando o crescimento anual da

frota, o fraco desempenho dos transportes de massa e a situação prospectiva da

malha viária da cidade, os especialistas acreditam que em 2007 o trajeto entre a

Barra da Tijuca e o Centro deverá ser percorrido em dois dias, a uma velocidade

média de 10 km por hora. 

O quadro é aterrorizante, sem dúvida, na medida em que

promete inviabilizar completamente o cotidiano da população. Mas o fato é que tal

previsão não causa propriamente surpresa: há décadas, o trânsito carioca vem

apresentando níveis cada vez mais alarmantes de congestionamento, sem que se

tenha cogitado, desde então, de uma política ou planejamento verdadeiramente

abrangente para resolver o problema. 

A ampliação da malha viária é, por certo, imprescindível. Já nos

anos 60, a elaboração do Plano Dioxiadis, estabelecendo 400 km de vias expressas

no Rio, entre elas as Linhas Vermelha e Amarela, buscava solucionar sob esse

aspecto a sobrecarga no trânsito; a demora, porém, na conclusão das vias

principais — que em média chega a 30 anos —, multiplicou os problemas, uma vez

que a cidade foi crescendo e se acomodado em torno de todas as deficiências do

sistema viário. 

Assim é que, quando finalmente se realizam, sem as

adaptações necessárias, tais obras parecem já não atender completamente aos fins

desejados; como que deslocadas do estado atual da cidade, criam problemas

novos, quando visavam solucionar os antigos. 
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Veja-se, por exemplo, o que sucedeu com a execução da Linha

Amarela, recentemente inaugurada. Objetando reduzir em 40% o número de carros

circulando pela Zona Sul, a via constitui a maior obra de engenharia viária desde a

construção da Ponte Rio-Niterói. O percurso completo deverá dar vazão a um fluxo

diário de 55 mil veículos, e representa, sem dúvida, pelo menos teoricamente, a

satisfação de uma necessidade real do cotidiano do carioca. Ocorre, no entanto,

que entre a elaboração do traçado e a respectiva conclusão se passaram algumas

décadas; nesse ínterim, a cidade se transformou, as exigências se acumularam,

outras demandas se fizeram importantes. A Linha Amarela de hoje,

recém-inaugurada, é assim uma incógnita no que se refere ao próprio desempenho,

em termos de repercussão no trânsito da cidade. 

Observe-se, a propósito, a principal crítica que se faz em

relação à via, tal como alertado pelo Governo do Estado, e que bem ilustra a

disparidade entre o projeto da Linha e o momento de sua execução: é o fato de que

as seis pistas foram construídas sobre 1.415 metros de adutoras da CEDAE, a

companhia de água e esgoto da cidade. Como não foram projetadas para suportar

a pressão das pistas, as adutoras correm o risco real de se romperem e então

ocasionar, entre outros problemas, o desabastecimento de toda a Zona Sul por

prazo indeterminado. Argumenta-se, ainda, que, em vários trechos, o traçado da

auto-estrada prejudica significativamente a qualidade de vida das populações que

ali se instalaram, ao longo do tempo. 

Entre denúncias de superfaturamento, danos ambientais e

supervalorização dos imóveis desapropriados, a Prefeitura terminou apressando a

conclusão da via para o final de 97, antes que o Governo do Estado impedisse sua

inauguração. Esta, por essa razão, ocorreu antes que os respectivos acessos
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fossem construídos e que as barreiras acústicas e passarelas de pedestres fossem

instaladas. Não há exagero, pois, em se afirmar que a Linha Amarela é hoje uma

realidade que se impôs ao carioca, distante daquela que se idealizou anos atrás; e

não será exagero afirmar que os problemas por ela criados podem superar aqueles

primeiros, que pretendia resolver. 

Claro está, Sr. Presidente, que não defendemos aqui a inércia

do governo municipal diante do caos em que se transformou o trânsito do Rio. O

quadro exige, de fato, pronta intervenção. O que lamentamos, em sentido contrário,

é o açodamento, a pressa em concluir uma obra de tal porte sem as atualizações

necessárias, do ponto de vista de um competente planejamento urbano. A

inauguração da Linha Amarela, em condições adequadas, dependeria, sem sombra

de dúvida, de ações coordenadas de largo alcance. Da maneira como ocorreu,

pode vir a repetir, com conseqüências mais graves, a situação da Linha Vermelha,

cujas saídas, mal planejadas, provocam hoje engarrafamentos de mais de 1 km. 

Finalizando, consideramos que a solução para o problema do

trânsito carioca reside na articulação de uma série de fatores, que incluem, além

das campanhas educativas, da substituição dos equipamentos de sinalização, do

treinamento e da valorização dos policiais, e do fim da impunidade, a recuperação e

a atualização da malha viária de todo o Município. Nesse caso, é imprescindível

estejam estas últimas inseridas no contexto de um planejamento urbano cuidadoso

e racional, para que, uma vez realizadas, atendam, sem equívocos, e sem prejuízo

para a população, aos fins pretendidos. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê divulgação de meu

pronunciamento no jornal Hoje na Câmara  e no programa A Voz do Brasil .

Era o que tinha a declarar.
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O SR. ADÃO PRETTO  (Bloco/PT-RS. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, três mil e 800 famílias ocuparam

três fazendas improdutivas no Rio Grande do Sul para desencadear a reforma

agrária.

O Governo do Estado está dizendo que a ocupação foi violenta

e que os agricultores sem terra mostraram toda sua ira contra o poder. Não é

verdade, prova disso é que uma kombi usada para transportar crianças e mulheres

mais idosas foi furada a bala pela Polícia Militar. O Governo quer reverter a

questão, dizendo que os sem-terra são violentos.

O Governador Antônio Britto colocou, no Rio Grande do Sul,

seis mil placas com propaganda de seu Governo. Uma família de sem-terra poderia

ser assentada com o dinheiro gasto com sete placas. As placas para propaganda

do Governo do Rio Grande dariam para fazer o assentamento de 800 famílias.

Esse é o Governo do Rio Grande do Sul.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM  (Bloco/PT-RS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, representantes de diferentes

religiões estão reunidos hoje na Comissão de Direitos Humanos para discutir o

tema "A Tolerância Religiosa Como Meio de Promoção dos Direitos Humanos". 

O evento e uma promoção da Comissão de Direitos Humanos e

as contribuições de lideranças religiosas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e

das comunidades católica, judaica, islâmica, bahati, candomblé, evangélica e

budista serão enviadas à Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, como

contribuição as comemorações do Cinqüentenário da Declaração Universal dos

Direitos Humanos. 

Ha muitos exemplos no mundo contemporâneo de intolerância

religiosa. No Brasil, a Constituição assegura total liberdade de consciência e de

crença e garante o livre exercício dos cultos religiosos. 

No entanto, as religiões de matriz afro-brasileira, como o

candomblé e a umbanda, encontram ainda fortes resistências de alguns setores. Os

preconceitos e as discriminações que estabelecem limites a cidadania dos negros

acabam por negar a totalidade de seus valores culturais, entre eles a dimensão de

religiosidade. 

No ultimo domingo, o "Fantástico" veiculou reportagem sobre o

culto ao Demônio no Rio de Janeiro. Fez alusões explícitas a dimensões e práticas

desse culto demoníaco que se utilizariam de referências provenientes das religiões

de origem africana. 

Para repercutir e comentar a reportagem, o "Fantástico"

convidou um padre católico e um psiquiatra. Mas não convidou nenhum

representante da umbanda ou do candomblé. Como o líder do culto ao Diabo era
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um homem negro, podemos imaginar o estrago que essas imagens podem causar

em um meio social predisposto, pelo racismo e preconceitos, a ver de forma

distorcida as manifestações culturais negras. 

As religiões afro-brasileiras não cultuam o demônio. A religião

dos Orixás é tão digna de respeito quanto qualquer outra. Seus verdadeiros

propósitos estão associados a valores civilizatórios milenares do continente

africano. Esperamos que atividades como o Seminário sobre tolerância religiosa

promovido pela Comissão de Direitos Humanos possam contribuir para superar os

preconceitos que ameaçam a liberdade de crença e religião. 
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O SR. JOSÉ MELO  (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no debate que se trava nos dias de hoje

sobre o papel do Estado, tanto os que defendem a intervenção sem controle do

Estado e os que querem o Estado mínimo, fica faltando o vértice importante da

discussão: o Estado necessário. Aquele Estado que deveria representar a vontade

geral da Nação e como tal voltar-se a atender suas aspirações e necessidades

básicas. 

Sim, porque não há nada que possa substituir as funções do

Estado, quanto aos direitos do cidadão a Saúde, a Educação, a segurança e, com

certeza, podemos acrescentar, no nosso caso, uma presença governamental

decisiva na formulação de políticas para conter os desequilíbrios regionais. 

Mas a questão que nos traz aqui é grave e põe a nu esta

tendência irresponsável de desmonte do Estado, sob o pretexto de conter déficit

público. Ora, qualquer cidadão medianamente informado sabe que com um quadro

pequeno para suas necessidades e com o congelamento de salários por quase

quatro anos, não será a máquina pública que produz déficits. 

A Leishmaniose faz parte do que se convencionou chamar de

"doenças da pobreza", ao lado da dengue, da malária, da tuberculose, cólera,

doença de chagas e outras. Agora, também na linguagem burocrática, são

denominadas de doenças "reemergentes". Ou seja, são doenças que tiveram seu

controle satisfatório, e que hoje, em decorrência nos sucessivos cortes de recursos,

dos inexplicáveis contingenciamentos, voltam a atacar a população,

transformando-se em epidemias que nos envergonham 

Transmitida pelo mosquito flebótomo, conhecido popularmente,

como "pólvora", a Leishmaniose pode atacar tanto a pele quanto as vísceras. Sem
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cuidados, é uma doença que mata ou provoca chagas terríveis no paciente. Os

dados sobre a extensão da doença são precários exatamente devido à

precariedade dos serviços de prevenção em saúde pública. Se nos falam em 30 mil

casos de contaminação, é bem provável que esta cifra seja bem maior, já que

pouco se fala sobre essa doença e agora muito menos sobre seu controle.

É incrível como vivemos num mundo também precário de

sensibilidade. Morrem 12 pessoas pela ineficácia de um medicamento, comprado

mais barato, de propósito, e certamente não teremos nenhum inquérito, muito

menos vai merecer as manchetes que hoje só são reservadas para o denuncismo

barato, preferencialmente atacando Deputados.

Talvez seja mais interessante aos economistas de plantão que

busquem as causas reais do descontrole das contas públicas, o verdadeiro

escoadouro do dinheiro público, no pagamento de R$ 57 bilhões, que é o que nos

custará a conta de juros só da dívida interna neste ano de 1998, por conta de uma

política de juros suicida. O que se verifica hoje em saúde pública e uma verdadeira

tragédia. Alguns dirão que a máquina não funciona, que o sistema é viciado,

corrupto e desumano. Mas nós diremos que a par disso há uma estrutura que

sempre atendeu minimamente este setor e que agora simplesmente se vê

paralisada pela falta de recursos.

Temos hoje 30 mil pacientes de Leishmaniose, uma das

doenças tropicais mais terríveis, sem medicamento, simplesmente porque o

Ministério da Saúde decidiu trocar o produto nacional por um importado da China —

naturalmente mais barato, mas que já fez 12 vítimas fatais.

A denúncia que trazemos aqui é do patologista da Universidade

Federal do Maranhão, Jackson Maurício Lopes da Costa, e já foi confirmada pela
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Fundação Nacional de Saúde. O que a FNS não confirmou é se há um mínimo de

humanidade entre os tecnoburocratas que tomam esta decisão para conter o

número de mortes e aliviar com alguma decência o sofrimento de milhares de

brasileiros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero daqui desta

tribuna dirigir meu apelo ao Presidente da República e, em especial, ao Ministro da

Saúde. Este apelo é também um alerta, uma advertência: basta de famigerados

contingenciamentos de recursos na área de saúde e educação. Não há justificativa

para cortes em áreas tão sensíveis, tão vitais. 

Que estas mortes provocadas pela Leishmaniose, que faz

vítimas em todo o País, sirvam de alerta para este cenário de tragédia onde o Brasil

consegue atingir posições vergonhosas. A dengue, a malária, a tuberculose, a

amebíase, a doença de chagas e outras pragas não são "doenças da pobreza": são

símbolos do descaso, da irresponsabilidade, da insensibilidade 

Dispensamos a doutrinação palaciana ou de grupos de oposição

sobre o papel do Estado. O que queremos é um Estado necessário, decente,

atuante, responsável, que proteja a cidadania, que cumpra suas funções

constitucionais e que seja capaz de tomar uma face humana para enxergar todo o

sofrimento do povo.

Era o que tinha a dizer. 
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A SRA. RITA CAMATA  (Bloco/PMDB-ES. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para

registrar a saída, no último dia 25 de fevereiro, dos 40 brasileiros que participam do

percurso total da Marcha Global contra o Trabalho Infantil. A saída ocorreu depois

de um evento ecumênico ocorrido na Catedral da Sé em São Paulo, o qual

coincidiu com o lançamento da Campanha da Fraternidade deste ano, que tem por

tema: "Fraternidade e Educação - a serviço da vida e da esperança". 

O grupo brasileiro passa pelas cidades de Curitiba,

Florianópolis, Novo Hamburgo e Porto Alegre, partindo então para o Uruguai e

Argentina, onde se unirá à marcha latino-americana, seguindo então para Bolívia,

Peru, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador,

Guatemala e México. Deste último país, os marchadores das Américas do Sul e

Central seguem para os Estados Unidos, de onde sairão de Washington para a

Europa, culminando com a chegada da Marcha Mundial em Genebra, durante a

Conferência da Organização Internacional do Trabalho — OIT, em maio. 

A idéia de uma Marcha Global contra o Trabalho Infantil surgiu a

partir do encontro de 27 entidades de todos os continentes em fevereiro do ano

passado, em Haia, na Holanda, com o objetivo de estruturar um movimento mundial

de sensibilização e mobilização pela erradicação do trabalho infantil e visando

proteger e promover os direitos de todas as crianças, especialmente os direitos de

receber uma educação livre e significativa, e de viver livres da exploração

econômica. 

Essa mobilização mundial consiste em uma combinação de

marchas a pé, caravanas em ônibus, em percursos internacionais, associada a uma

extensa programação que possa sensibilizar e trazer uma reflexão sobre o tema,
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envolvendo governantes, empresários, sindicatos, profissionais liberais e a

sociedade em ações concretas direcionadas à erradicação do trabalho infantil. 

A Frente Parlamentar pela Criança no Congresso Nacional faz

parte da Marcha no Brasil como uma das entidades membros, e inclusive promoveu

o lançamento mundial da Marcha em 20 de novembro passado, em conjunto com a

Comissão de Direitos Humanos da Câmara, evento que ocorreu simultaneamente

em mais de 40 países. Além disso, conseguimos, com a participação e colaboração

da Mesa e de todos os colegas, a aprovação de Projetos que estavam tramitando

na Câmara, dispondo sobre o fim dessa forma perversa de relação de trabalho. 

Precisamos pagar a dívida que a sociedade e o Estado têm para

com a infância no Brasil e no mundo, e é por isso que nossa modesta contribuição

continuará com o compromisso de nossa permanência na mobilização mundial

contra o trabalho infantil, que não acabará com o fim da Marcha em maio. Existirá

enquanto houver crianças trabalhando. 

Desejamos, portanto, boa sorte aos marchadores brasileiros em

sua jornada e também aos dos outros países, na certeza de que seus esforços não

serão em vão. 

E por fim, como cristã, e cidadã brasileira que acredita na

educação como um dos pontos fundamentais para melhoria das condições de vida

de nosso povo, de nossas crianças, quero parabenizar e louvar a iniciativa da

CNBB em chamar a atenção, na Campanha da Fraternidade deste ano, para a

problemática da educação em nosso pais. A educação, sem sombra de duvida, é a

esperança maior de um futuro digno para nossas crianças. 

Era o que tinha a dizer.  
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O SR. ASSIS CANUTO  (PPB-RO. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, no dia de

hoje, para trazer ao conhecimento de nossos Pares as extremas dificuldades

enfrentadas pelos pequenos e médios produtores rurais do Brasil, especificamente

do Estado de Rondônia. 

Realmente, a implantação do Plano Real e a globalização da

economia e das relações internacionais muitas dificuldades trouxeram à classe

média brasileira, representada principalmente pelos segmentos econômicos menos

estruturados, que são: 

- Funcionários públicos federais, estaduais e municipais;

- Pequenos e médios comerciantes e empresários urbanos; 

- Pequenos e médios produtores rurais. 

Estes segmentos, paradoxalmente mais prejudicados, estão

sustentando o Plano Real. Parece até não ser verdade, pois informam os

defensores do Plano Real que não há inflação! Ora, é querer tapar o sol com a

peneira dizer que não há inflação. Só para ilustrar nosso raciocínio, podemos

verificar os níveis de preços dos produtos derivados do petróleo há 3 anos e hoje;

os preços das tarifas públicas (água, telefone, energia elétrica, etc.), no mesmo

período. 

Mas é sobre os pequenos e médios produtores rurais que a

coisa pega, tanto que o setor produtivo rural está falido e não há estímulos para os

produtores pequenos e médios se sustentarem. Os insumos agrícolas, ferramentas,

máquinas e motores, tiveram inflação de no mínimo 42% em três anos, e os

produtos agrícolas (milho, arroz, feijão, leite, etc.) continuam com os seus preços
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abaixo do custo de produção, trazendo, em conseqüência, empobrecimento para

todos. 

É necessário que haja uma política de governo para amparar os

produtores rurais; é necessário dar reajustes salariais aos funcionários públicos de

todos os níveis e criar uma política de juros compatíveis com as atividades

comerciais e industriais, para que estes setores possam inserir-se no processo de

desenvolvimento do Brasil e que a igualdade de oportunidades seja restabelecida. 

Não proteger a classe média brasileira, Sr. Presidente, é o mais

grave dos erros que se poderá cometer, comprometendo o futuro de toda a Nação

brasileira. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  (PPB-SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos manifestar nossa

homenagem à Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo

— AFRESP, a qual completará, amanhã, dia 28 de fevereiro do corrente ano,

cinqüenta anos de existência, motivo de orgulho para toda a classe dos agentes

fiscais de rendas do Estado de São Paulo. 

Ao Presidente, toda a diretoria e demais associados enviamos

nossos sinceros cumprimentos.
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O SR. FEU ROSA (PSDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na convocação extraordinária do

Congresso Nacional realizada no início deste ano, o Governo do Presidente

Fernando Henrique Cardoso obteve duas importantes conquistas para a

consolidação de seu projeto político de estabilização da moeda e melhoria na

distribuição de renda, assim como o equilíbrio das contas públicas e

desenvolvimento.

Estas duas vitórias, Sr. Presidente, que são do povo brasileiro,

foram conseguidas pelas aprovações em primeiro turno da reforma administrativa

no Senado Federal e da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

Os pontos mais importantes da reforma administrativa foram a

introdução de um limite para a remuneração dos servidores públicos, que não

poderão mais receber remuneração superior ao subsídio de Ministro do Supremo

Tribunal Federal, atualmente de 12 mil e 720 reais; a modificação do critério de

estabilidade no emprego do servidor público concursado, que passa a ser obtida

após três anos de estágio probatório, exceto para as carreiras típicas de Estado; as

demissões poderão ser feitas por insuficiência de desempenho, após ampla defesa

concedida ao servidor. A possibilidade de o Governo colocar servidores em

disponibilidade, pagando salários por tempo de serviço, concede ao Estado

autonomia administrativa, gerencial, orçamentária e financeira para atuar em seus

órgãos de administração direta e indireta através dos contratos de gestão; retira do
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Governo a obrigatoriedade de contratar servidores pelo Regime Jurídico Único,

possibilitando assim a contratação pela CLT.

As reformas administrativa e da Previdência contribuirão para a

continuidade da estabilidade econômica e o equilíbrio das contas públicas, e

certamente ajudarão no desenvolvimento do País, ao eliminar vantagens e

privilégios de algumas categorias em detrimento da maioria, ao serem criadas

regras mais justas e igualitárias.

A reforma da Previdência, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, foi exaustivamente discutida, e o texto atual representa o melhor que

pode ser oferecido ao povo brasileiro, considerando-se o impacto na Previdência

Social das relações trabalhistas e empresariais da atualidade.

Foram mantidos na reforma da Previdência os direitos dos

contribuintes, que, tendo os requisitos completos para se aposentarem, seguirão a

legislação em vigor, e retiraram-se os privilégios obtidos a partir de aposentadorias

especiais, que passam a depender de lei complementar. 

Ao acabar com as aposentadorias por tempo de serviço, as

novas regras eliminam as milhares de aposentadorias de pessoas que nunca

contribuíram. O novo critério para aposentadoria, o da proporcionalidade ao tempo

de contribuição, ou seja, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a

mulher, exigindo-se ainda 60 anos de idade para o homem e 55 anos para a

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

483



mulher, viabiliza a aposentadoria no futuro para quem realmente contribuiu, como

ocorre na maioria dos países do mundo. 

Os servidores públicos e magistrados são enquadrados nas

mesmas regras dos segurados do Regime Geral da Previdência Social, sendo

mantidas a isenção da contribuição de servidores públicos, aposentados e

pensionistas e a garantia dos direitos de quem está prestes a se aposentar.

Com estes novos critérios, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, que certamente serão aprovados no segundo turno de votações nesta

Casa, e em breve com a reforma tributária, o Brasil e o seu povo estarão

preparados para cumprir o seu grande destino, de Nação próspera, igualitária e

desenvolvimentista, como já nos acenam os importantes índices econômicos de

nossa Pátria, que hoje integra a comunidade internacional, como a oitava economia

do mundo, com um PIB superior a 840 bilhões de dólares e com uma renda per

capita  superior a 5 mil dólares, o que nos coloca como país de renda média no

contexto mundial. 

A liderança brasileira no MERCOSUL, sua bem-sucedida

política de privatizações, a folgada reserva internacional brasileira, que supera os

53 bilhões de dólares, o aumento da arrecadação em 1997, que superou em uma

dezena de bilhões de reais a do ano anterior, e a estabilidade da moeda são

indicadores positivos de que o País está iniciando um próspero ciclo de

desenvolvimento, com grandes oportunidades de investimentos e de emprego.
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Era o que tinha a dizer.  

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

485



O SR. JORGE TADEU MUDALEN  (PPB-SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por oportuno, sinto-me

instado a pronunciar-me sobre o assunto "trote estudantil", autor que sou do Projeto

de Lei n° 2.963, de 1997, que tramita nesta Câmara dos Deputados, nesta hora em

que se chega novamente a época de trote, um rito estúpido de "batismo" de novos

universitários, que implica constrangimento psicológico e que degenera em

agressão.

Ingressar na Faculdade, após intenso e sacrificado estudo e

preparo atropelado por um concorrido vestibular, principalmente num pais onde não

há vagas para todos, não é tarefa para qualquer um. No ímpeto da comemoração,

os calouros permitem que os veteranos lhes raspem os cabelos, pintem os rostos e

os obriguem a pedir dinheiro nos semáforos. Conhecidas como trote, essas

brincadeiras serviriam em tese para integrar os calouros ao ambiente universitário.

Mas os abusos são freqüentes e o ritual se transforma em momentos de terror,

como o acontecido para os calouros do Instituto de Geociências da Universidade de

São Paulo quando foram induzidos a beber pinga. A violência foi tamanha que

cinco deles foram internados no hospital por intoxicação alcoólica aguda e

depressão profunda. Boa parte dos 500 mil estudantes que ingressaram em 1998

nas faculdades de todo o País passou ou passa por experiência semelhante,

nefasta, com conseqüências mais graves, até irreversíveis. 

Mas, felizmente, os trotes violentos estão sendo rejeitados.

Exemplo disso é a iniciativa inédita de treze faculdades de São Paulo que se

organizaram para dar boas-vindas aos calouros de maneira mais criativa, com a
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campanha "trote-cidadão", com o objetivo de incentivar calouros e veteranos a doar

alimentos e a ajudar entidades beneficentes e também a doar coletivamente sangue

para a Fundação Pró-sangue, despertando o espírito de cidadania nos estudantes. 

No projeto de lei a que me referi no inicio, optei por considerar

contravenção penal a aplicação de trote estudantil quando resultar em danos

físicos ou mentais à vítima, os quais têm ocorrido. Também propus o

enquadramento na lei penal e estatuir a responsabilidade do dirigente ou do

preposto da entidade de ensino que, ciente do fato, não tomar providências para

coibi-lo, pois experiências vergonhosas e embaraçosas são feitas com a conivência

dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. 

Isentos estarão das penalidades os trotes com finalidade de

congraçamento, aplicados com moderação ou realizados sem violência e

destinados a obter recursos para entidades beneficentes e ajuda na distribuição de

alimentos para a população carente, doação de sangue para hospitais, entrega de

panfletos sobre segurança no trânsito, etc. 

Devo ressaltar que a violência implícita no trote, que sempre

gera alguma resistência e conseqüente conflito, resulta em acidentes perigosos,

causando ferimentos graves e até morte. É um ritual anacrônico, mesmo sem

conseqüência trágica, e uma manifestação de selvageria, eivada de covardia, de

intimidação para expor os calouros indefesos a humilhações verbais e a exigências

vexatórias. 

Portanto, tolerar o trote significa transigir com a estupidez, a

grosseria e a violência. 

São as minhas considerações.
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O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA  (PFL-SC. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é digna de registro a luta

empreendida pela atual diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no sentido

de valorizar aquela nobre atividade, através da fiscalização da qualidade dos

serviços prestados e do combate ao exercício ilegal da profissão, da troca de

informações com o Poder Público em todos os seus níveis, do permanente contato

com seus filiados e, sobretudo, do acompanhamento efetivo de todos os assuntos

com ela relacionados. 

Por isso mesmo quero aproveitar a oportunidade para

homenageá-la, na pessoa do seu atual Presidente, Jacques Narcisse Henri Duval,

que tem uma vasta folha de serviços prestados aos órgãos representativos da

categoria e que, como destacado no último informativo do CFO, ao lado dos seus

companheiros de diretoria, terá a missão de preparar a referida entidade "para as

novas expectativas administrativas e humanitárias que se aguardam nesta virada

de século". 

Foi com base em parecer do CFO, Sr. Presidente, que o

Conselho Nacional de Saúde limitou a criação de novos cursos de Odontologia. O

referido parecer defendeu, na oportunidade, a adoção das seguintes medidas: a)

sustar a criação de novos cursos nas Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e

Nordeste; b) admitir, sob as condições estabelecidas pelo Decreto nº 1.303, de 8 de

novembro de 1994, novos cursos onde haja comprovada carência de profissionais e

necessidade social (em especial em Estados como o Acre, Amapá, Rondônia,

Roraima e Tocantins, que não possuem cursos desta natureza); c) condicionar o

aumento do número de vagas a estudo criterioso e ao que dispõe a legislação em

vigor sobre a matéria; d) fazer a avaliação periódica nos cursos existentes, para
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verificar a qualidade do ensino; e) desenvolver uma política adequada à expansão

da Odontologia preventiva, mais eficaz que a curativa e restauradora, dando-se

ênfase à comunidade, com programas educativos de saúde bucal; f) fomentar a

adoção de uma visão estratégica governamental, principalmente municipal,

ofertando infra-estrutura e salário condizente para fixar os profissionais no interior. 

Merece igualmente o nosso apoio a luta empreendida pelo CFO

em defesa da transformação dos conselhos profissionais em entidades de direito

privado, prevista na Medida Provisória nº 1.549, que está na sua 40ª edição, pois,

como ensina o jurista Luiz Edmundo Gravatá Maron, era descabida a obrigação de

o mesmo prestar contas à União da aplicação de recursos que eram do próprio

cirurgião-dentista.

Neste ponto, Sr. Presidente, já que em futuro bem próximo

seremos chamados a apreciar a referida MP, recomendo a leitura atenta de

matérias sobre este tema publicadas no nº 20 do Boletim Informativo do CFO, nas

quais são abordados aspectos relevantes daquele diploma legal pelo Dr. Maron,

acima citado, e pelo Dr. Marcos Halfim, da Consultoria Jurídica daquela entidade. 

Quero destacar também o fato de o CFO, depois de auditoria

realizada no curso de Ortodontia da ABO — Santa Catarina, tê-lo considerado

regular e, portanto, haver-lhe expedido competente credenciamento.

Por derradeiro, coloco-me à inteira disposição dos dirigentes

daquele Conselho e dos profissionais da área (pois conheço bem de perto a luta

destes abnegados, vez que tenho um irmão e uma sobrinha — Djalma Mário Vieira

e Maria Isabela Viera — formados em Odontologia) para estas e outras batalhas

que sei eles vêm empreendendo, como a justa permissão de duplo vínculo no
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serviço público e a exigência de reciprocidade a outros países aos quais permitimos

aqui o exercício de atividades de seus profissionais. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. VANIO DOS SANTOS  (Bloco/PT-SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupamos a tribuna

desta Casa para manifestar nosso posicionamento a respeito de dois assuntos que

envolvem diretamente a capacidade de pesquisa e a autonomia intelectual do povo

brasileiro. 

Em primeiro lugar, quero destacar correspondência recebida

pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Prof. Rodolfo

Joaquim Pinto da Luz, que requer nosso apoio à proposta da ANDIFES —

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

— de criação da Frente Parlamentar Suprapartidária em Defesa das Instituições

Federais de Ensino Superior. Queremos, nesta oportunidade, externar nossa

solidariedade ativa à criação dessa frente parlamentar, que terá o compromisso de

defender a autonomia universitária, a ampliação da oferta do ensino superior, a

relação com as IFES e o sistema produtivo, o papel das IFES no desenvolvimento

de políticas públicas, a gratuidade do ensino público, mecanismos de ampliação da

qualidade das IFES e do ensino e a valorização do profissional da educação

superior, entre outros. 

Em segundo lugar, destaco manifestação do Prof. Dr. Flávio

Licarião, da Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC, representante

dos tutores do Programa Especial de Treinamento (PET) nessa universidade, que

nos alerta sobre Reunião do Conselho Superior da CAPES, na data de hoje, tendo

como ponto de pauta o corte de 50% das verbas do PET, acabando com um

programa que possibilita o aperfeiçoamento de mais de 1.900 universitários em

todo o País, sendo que cerca de duzentos apenas em Santa Catarina. Este

programa atua no fomento de atividades extracurriculares, aperfeiçoamento e
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pesquisa na graduação, e está em sintonia direta com os mestrados, mantendo a

clientela universitária estimulada para a pesquisa científica e garantindo ao ensino

superior seu papel inalienável na produção do conhecimento. A redução dessas

bolsas é resultado de um corte de 10% nos recursos repassados pelo MEC à

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES). 

O corte de verbas para o fomento da pesquisa e a insuficiência

orçamentária para a manutenção das instituições federais de ensino superior

revelam a face perversa do neoliberalismo do Governo FHC, que extirpa recursos

da educação para alimentar a especulação financeira da dívida interna. 

O Governo Federal alega que não há dinheiro para a educação,

único investimento que pode garantir ciência, tecnologia, política industrial e de

desenvolvimento social, além da emancipação cultural do País. Mas sobra para

arranjar a vida de banqueiros inescrupulosos e financiar resultados satisfatórios

para reformas constitucionais privatizantes. 

A definição da autonomia universitária para as IFES com

garantias orçamentárias efetivas para sua gestão e a manutenção e ampliação das

bolsas de pesquisa da CAPES e do CNPQ se impõem como compromissos com a

cidadania. 

Por essas razões, apoiamos a criação da Frente Parlamentar

em Defesa das IFES e solicitamos a imediata suspensão do Ofício Circular DPr nº

020/97, da CAPES, que determinou a redução de 50% do número de bolsistas e

taxas de manutenção, bem como a extinção das duas bolsas de mestrado

fornecidas aos melhores integrantes do grupo. 

Esperamos que esta Casa se solidarize e impeça o desmonte

liberal da educação brasileira. 
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O SR. CUNHA BUENO  (PPB-SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o avanço tecnológico é sempre

efusivamente saudado como propiciador de conquistas perseguidas com afinco

pelo homem. Tomem-se como exemplos a comemoração da primeira viagem à Lua,

a difusão do uso do telefone celular ou o sucesso da rede mundial de comunicação

via computador, mais popularmente conhecida como INTERNET.

No entanto, mais uma vez o Brasil é obrigado a reconhecer suas

mazelas, na esteira da conquista de um grande feito da tecnologia. Referimo-nos

ao Programa de Avaliação de Desflorestamento (PRODES), responsável pelo

monitoramento por satélite das áreas devastadas no Brasil. Implantado pelo

Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), o Programa constatou que nos últimos três

anos foram derrubados 60.257 quilômetros quadrados da Floresta Amazônica. 

O Ministro do Meio Ambiente chegou a pronunciar-se afirmando

que os dados são desconfortáveis, restando-nos o consolo de comemorar a

capacidade de efetivação do monitoramento, que aponta para um decréscimo na

devastação. Em 1995, foram 29.059 quilômetros quadrados; em 1996, 18.161; e,

em 1997, 13.037 quilômetros quadrados destruídos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a superfície da Suíça

compreende pouco mais de 41 mil quilômetros quadrados. Assim, conclui-se que a

agressão à natureza em solo amazônico estender-se-ia por uma Suíça e meia. Ora,

ao tomarmos como referência a área total de um outro país para avaliar o alcance

de uma ação brasileira, atestamos, mais uma vez, a grandiosidade deste Brasil. 

No presente caso, é negativa, pois se refere ao desmatamento

da Amazônia, em frontal desrespeito à política mundial de preservação do meio

ambiente. Mais grave que isso é a constatação de que o número registrado em
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1995 supera a média de devastação no período 1978-1988, quando se deu vazão a

grandes projetos de colonização do Governo Federal. 

Os números provocaram inúmeras reações da sociedade,

notadamente dos setores ligados à questão ambiental. Críticas à política

governamental, até mesmo quanto à época de divulgação dos dados, foram

inúmeras. E não poderia ser diferente. Não há que se permanecer indiferente a tão

grave questão, tratando o tema de maneira simplista. 

Se monitorar a devastação de nossas florestas já é uma

realidade, resta às autoridades públicas envidar esforços e tomar atitudes

concretas que estanquem o sangue das árvores derrubadas que corre em nosso

solo. Trabalhemos, pois, para que, em outra oportunidade, relembremos a área

total suíça para exemplificar uma conquista brasileira positiva. 

Era o que tinha a dizer. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

495



O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa-se ao 

V - GRANDE EXPEDIENTE 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Severiano Alves. 
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 O SR. SEVERIANO ALVES  (Bloco/PDT-BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para falar

sobre o Crédito Educativo ou financiamento do ensino não público, seus

beneficiários e a demanda reprimida.

O Crédito Educativo, após instituído pela Lei nº 8.436, de 25 de

junho de 1992, posteriormente modificada pela Lei nº 9.288, de 1º de junho de

1996, tem como objetivo financiar o ensino de nível superior nas escolas privadas,

confessionais, comunitárias e outras denominadas de sociedades civis sem fins

lucrativos.

As fontes dos recursos financeiros do Crédito Educativo são: as

loterias controladas pelo Governo Federal e o Orçamento do Ministério da

Educação e Cultura. Pelo estabelecido na Lei nº 9.288, de 1996, 30% dos prêmios

são destinados ao Crédito Educativo, e os 70% restantes são tirados do Orçamento

do Ministério da Educação e Cultura.

Segundo os dados obtidos na Caixa Econômica Federal, no ano

de 1997, as loterias controladas pela própria Caixa, em obediência à Lei nº 9.288,

renderam para o Crédito Educativo cerca de 120 milhões de reais, e a União,

através de dados do próprio MEC, deveria complementar o Crédito Educativo para

o citado ano de 1997 em cerca de 175 milhões de reais, que, somados ao retorno

ou à reversão do financiamento a estudantes formados, no importe de 46 milhões

de reais, tem-se um Crédito Educativo da ordem de 341 milhões de reais.
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A despeito de algumas críticas e até mesmo de comentários

desinformados sobre o Crédito Educativo, nossa visão e entendimento prático

sobre o assunto nos leva a crer tratar-se de financiamento público de caráter

eminentemente social, e, nesse aspecto, assim dispõe a legislação própria.

Contudo, a falta dessa visão lógica sobre o assunto enseja oposição ao Crédito

Educativo.

É preciso desmistificar a idéia de que o Crédito Educativo

privilegia as instituições particulares de ensino em detrimento das instituições

públicas. Quem pensa dessa maneira desconhece completamente a realidade

educacional brasileira ou sequer tem a noção de que o valor que se gasta

anualmente com o Crédito Educativo para atender a apenas 110 mil alunos ou 110

mil contratos de financiamento na rede de ensino particular sequer atende a um

quinto desse total da rede pública de ensino, ou mais precisamente a vinte mil

alunos do ensino público.

Segundo informações do próprio Governo, através do MEC, o

custo anual por aluno no terceiro grau da rede pública federal é em torno de 15 mil

reais, enquanto que na rede particular esse custo é em torno de quatro mil reais.

 O Crédito Educativo beneficia hoje 110 mil alunos do ensino

universitário ou do terceiro grau, número que equivale a um terço da demanda

carente. O Brasil não chega a ser quantitativamente um país com um ensino

universitário satisfatório. Ao contrário, dado o seu gigantesco território e uma
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população em torno de 160 milhões de brasileiros, não justifica ter apenas 1% dos

seus habitantes freqüentado o ensino universitário ou do terceiro grau.

O percentual é ridículo e aponta um número equivalente a 1

milhão e 600 mil alunos universitários no Brasil, sendo que um terço está na rede

pública (União, Estados e Municípios) e dois terços estão na rede particular ou não

pública. Em números redondos isso equivale a 500 mil nas universidades ou

faculdades públicas e 1 milhão e 100 mil nas instituições de ensino superior da

rede particular.

Pelos números apontados verifica-se a existência de uma

demanda reprimida de carentes ou necessitados do Crédito Educativo em torno de

200 a 220 mil alunos. Seria necessário, para atender a esse número, um montante

de recursos na ordem de 700 milhões de reais a serem disponibilizados para o

Crédito Educativo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando presidi pela

segunda vez a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, cujos trabalhos foram

encerados no último dia 15 de fevereiro, elegemos o Crédito Educativo como um

dos assuntos mais relevantes da questão educacional brasileira.

Discutimos cerca de dez projetos de autoria dos Deputados

Cunha Bueno, Jovair Arantes, Serafim Venzon, Gervásio Oliveira, Bonifácio de

Andrada, Nelson Marchezan, Osvaldo Biolchi, Airton Dipp, Edinho Bez, Augusto

Viveiros e Augusto Nardes. Reunimos todos esses projetos e designamos como
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Relator o Deputado Betinho Rosado, cujo parecer ainda não foi votado na

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Acreditamos que na próxima

legislatura o projeto do Crédito Educativo será votado.

Sr. Presidente, foi protocolado nesta Casa projeto de nossa

autoria que visa retirar recursos das contas inativas do Governo da União, que hoje

nos dão um saldo de aproximadamente um bilhão e seiscentos milhões de reais. O

Governo inclusive já utilizou esses recursos para as microempresas e para a

reforma agrária.

Nosso projeto também tinha caráter social, pois destinava 20%

deste valor ao Crédito Educativo e o restante a quatro áreas de políticas públicas

essenciais. Tivemos uma conversa com o Presidente da República a respeito desse

crédito. O Presidente ficou de estudar a possibilidade de destinar um pouco mais

de 300 milhões para a criação de mais 100 mil novas vagas ao Programa de

Crédito Educativo. Hoje o Ministério da Educação só atende a 110 mil vagas. A

demanda reprimida é de aproximadamente 350 mil alunos. Portanto, temos hoje

mais de 200 mil alunos esperando pelo Crédito Educativo. Se viabilizarmos 320

milhões das contas fantasmas para atender às 110 mil novas vagas, poderemos

resolver em parte um dos problemas da educação brasileira.

De uma coisa o Brasil está certo: as escolas públicas — estou

convencido — estão sendo ocupadas por aqueles que podem pagar. Como a rede

particular oferece maior número de vagas, aqueles que não conseguiram ingressar

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

500



na rede pública — a procura é maior — obtêm classificação no vestibular das

escolas particulares.

Esse é um tema social e como tal deve ser tratado, mas não

estão levando a sério os problemas da educação. Sou defensor da educação

pública e, acima de tudo, defendo a educação como um todo. Importa-me que a

educação tenha qualidade tanto no setor público quanto no particular, contanto que

haja qualidade de ensino. Por isso, Sr. Presidente, estamos realmente preocupados

com o fato e queremos que se dê solução quanto antes ao Programa de Crédito

Educativo.

Sabemos que anualmente 850 mil alunos concluem o segundo

grau e enfrentam o vestibular. O Brasil oferece um pouco mais de 300 mil vagas.

Cerca de 500 mil estudantes brasileiros vão para as universidades particulares,

pois as públicas não conseguem atender à demanda. O Governo alega que não

aumenta a oferta de vagas no setor público por ser muito cara. Então os brasileiros

estão buscando vagas nas universidades particulares. Não podemos de forma

alguma desprezar esse fato. Se um aluno custa 15 mil para as universidades

públicas, nas particulares o custo é de 3,5 a 4 mil. O Governo deveria ampliar a

oferta de vagas para o Crédito Educativo, visando atender a toda essa demanda. O

Crédito Educativo não é um favor, mas um empréstimo social.

No meu partido, o PDT, que tem como bandeira a educação,

não descuidamos dessa questão. Ao longo desses três anos temos lutado não só
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pelo Crédito Educativo como pela melhoria da qualidade do ensino e pela oferta de

vagas nas universidades públicas.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Airton Dipp.

. O Sr. Airton Dipp  - Cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento e

pela gestão à frente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto desta Casa.

Sem dúvida alguma, a situação dos estudantes universitários em nosso País é

difícil, porque as escolas públicas deixam de atender, como bem ressaltou V.Exa., a

um terço da demanda existente. O Crédito Educativo é um programa do Governo

Federal que visa amenizar essa situação, já que normalmente a procura pelas

escolas privadas é muito maior pelos alunos de baixo poder aquisitivo. E em função

da dificuldade socioeconômica esses estudantes têm maior dificuldade em concluir

seus cursos. Seu pronunciamento detalha a questão do Crédito Educativo, o custo

dos estudantes nas escolas públicas e privadas, e sensibiliza o Governo Federal a

retomar ações concretas, já que até o presente momento ele vem divulgando na

mídia que pretende atender à grande demanda, da ordem de 200 mil alunos em

nosso País. De fato, porém, o Governo não tem atingido esse objetivo. Precisamos

que os recursos orçamentários da União sejam injetados no Programa de Crédito

Educativo. Esses recursos serão ressarcidos ao longo dos próximos anos pelos

alunos que concluírem seus cursos. Portanto, isso não causa nenhum tipo de ônus

ao caixa do Tesouro Nacional. Meus cumprimentos a V.Exa. por seu
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pronunciamento. Esperamos que o Governo Federal se sensibilize com essa

questão.

O SR. SEVERIANO ALVES  - Agradeço a V.Exa. o aparte,

Deputado Airton Dipp.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Osvaldo Biolchi.

O Sr. Osvaldo Biolchi  - Agradeço a V.Exa. o aparte, ilustre

Deputado Severiano Alves. Também desejo cumprimentá-lo pelo tema

extremamente oportuno, pois estamos iniciando um novo ano letivo. Hoje é grande

a preocupação dos jovens com o pagamento das mensalidades. Grande parte dos

jovens universitários não tem a mínima condição de pagar as mensalidades das

faculdades particulares. E a grande saída, como muito bem expõe V.Exa., é o

Programa de Crédito Educativo. Ele representa um verdadeiro financiamento, não é

uma bolsa de estudo. Por isso, congratulo-me com V.Exa. pela escolha do tema,

pelo trabalho eficiente e brilhante como Presidente da Comissão de Educação,

especialmente pelo fato de priorizar o Crédito Educativo. Inclusive há pedido de

urgência ao projeto do nobre Deputado Nelson Marchezan a fim de que possamos

aprovar a nova Lei de Crédito Educativo. Indiscutivelmente, como muito bem expôs

V.Exa., Deputado Severiano Alves, necessitamos de mais 200 mil créditos

educativos: 100 mil para cada semestre. E, na qualidade de Coordenador da Frente

Parlamentar do Crédito Educativo nesta Casa, estou lançando um grande desafio a

todos os Deputados, independentemente de sigla partidária: que façam um apelo
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ao Governo, à equipe econômica e a esta Casa para que aprovemos nas próximas

semanas a nova Lei do Crédito Educativo. Se isto não acontecer, Sr. Presidente,

estará estabelecendo-se um verdadeiro caos nas universidades, especialmente nas

particulares, pois muitas vezes os jovens as freqüentam sem condições de

pagá-las, trancam suas matrículas ou abandonam seus cursos. Por isso, nosso

grande dever de Parlamentar é o de, todos juntos, tentar obter 100 mil novos

créditos para este primeiro semestre e mais 100 mil para o segundo. Apelamos

também ao ilustre Ministro da Educação para que cumpra a promessa de criar mais

200 mil créditos educativos, o que S.Exa. vem dizendo repetidamente há dois anos.

Deputado Severiano Alves, agradeço a V.Exa. a oportunidade a mim concedida.

O SR. SEVERIANO ALVES  - Deputado Osvaldo Biolchi,

agradeço a V.Exa. o aparte. Todos sabemos que nesta Legislatura V.Exa. foi

precursor da discussão do Programa de Crédito Educativo. E, como integrante da

bancada que defende este crédito, apoiei e continuo a apoiar o trabalho de V.Exa.,

com quem muito aprendi. Espero que todos os Parlamentares do Congresso

Nacional encaremos com seriedade esse problema crucial para as famílias

brasileiras. Somos constantemente abordados para falar sobre o Crédito Educativo

por aqueles que buscam vaga nas universidades. Chegou a hora de o Brasil atentar

para esse fato. Não temos vagas nas instituições públicas. Como disse, a União, os

Estados e os Municípios conseguem abrigar em seus ambientes universitários

cerca de 500 mil alunos; na verdade, a carência, na rede pública, seria de 1 milhão
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e meio, no mínimo. Hoje é o ensino privado que está cobrindo a deficiência do setor

público.

Desta forma, é preciso que o Governo socorra os estudantes

carentes que estão nas universidades. Não se trata de favor, mas de um crédito

altamente social. No substitutivo que possivelmente será votado, do Deputado

Betinho Rosado, vamos reunir todos esses projetos. Criamos outras fontes

alternativas de recursos, não só a das loterias, também a do próprio BNDES, um

banco que tem caráter social. A União também precisa destinar mais recursos para

o Crédito Educativo.

Tenho grande satisfação em falar deste assunto, embora

continue preocupado por saber que ainda não o tratam com a devida seriedade. Já

mantivemos contacto com o Ministro Paulo Renato Souza e com o Presidente da

República e marcamos audiência com o Vice-Presidente da República, Marco

Maciel, também sensível a esta questão, que prometeu auxiliar não só na criação

de novas vagas, mas também para fazer com que a União destine ao Crédito

Educativo o restante dos recursos de 1997. As instituições que financiam alunos

carentes ainda não receberam parte desses recursos.

Em tempo, gostaria de dizer aos companheiros da Câmara,

especialmente aos membros da Comissão de Educação, que estamos terminando

nosso mandato com grande satisfação por ter trabalhado pela educação brasileira.

A educação, repito, é a bandeira do PDT, meu partido. De nossa parte, fizemos
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tudo para colaborar. As críticas não tinham o intuito de agravar a situação; ao

contrário, fomos fiscais e cobramos saídas ou soluções.

Acredito que colaboramos ao aprovarmos a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional e a Emenda Constitucional nº 14, e a sua

regulamentação, que trata do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento e

Valorização do Ensino Fundamental. A Comissão, por sua vez, acabou com a

condição formal de votar e apreciar projetos, tendo-se direcionado para a discussão

de temas nacionais.

Avançamos muito. Nunca se discutiu tanto sobre este assunto

no Brasil, sobretudo no Congresso Nacional. Chegamos a uma conclusão: o Brasil

já sentiu que são duzentos anos de atraso, não tratamos a educação como deveria

ser tratada. Os Governos Federal, Estaduais e Municipais sempre consideraram

educação como despesa, mas educação é investimento da melhor qualidade, que

faz com que um país cresça. Estamos convencidos de que os governantes, os

Prefeitos, os Governadores, já despertaram para o fato de que têm de investir em

educação. Este País só tem saída se investirmos maciçamente nessa área.

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Com a palavra o Deputado

Lima Netto, que disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. LIMA NETTO  (PFL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, oito vidas foram perdidas no desabamento do

Edifício Palace II, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Centenas de famílias foram

afetadas, material e psicologicamente. Além do drama maior das mortes, todas as

famílias do Palace estão vivendo seus problemas e dramas particulares. Quero citar

o caso do filho do engenheiro Fernando Muniz, meu amigo, morador do

apartamento 1.004 do Palace II. Seu filho de 11 anos já viveu um drama no

passado, quando, numa queda séria, teve fratura de crânio. Em seguida, ocorreu a

morte de seu avô, a quem era muito ligado. Esse menino ficou um ano sem falar. A

família mudou de vida: saiu do Meier, foi para a Barra da Tijuca, comprou

apartamento novo, mobiliou-o, estava há um ano morando no Palace II. Esse

menino está de novo com problemas psicológicos, um menino que havia ganhado

novos amigos, mudado de escola, voltado a falar.

Estou citando um único exemplo, mas todas as outras famílias

moradoras do Palace II vivem um drama. E também as do Palace I, que

eventualmente será demolido, ou terá de ser pelo menos reforçado, porque foi

erguido com os mesmos métodos de construção do Palace II.

Vivi de perto o drama dos moradores do Palace, na Barra da

Tijuca. Oito mortos, centenas de desabrigados, quase duzentas famílias que viram

todos os seus bens se transformarem numa nuvem de pó. Choro pelos mortos,

choro pelas esperanças perdidas, choro pelo Brasil, país da impunidade.
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Estive no local do crime quando se discutiam alternativas para

salvar o prédio. Com minha experiência de engenheiro civil, como especialista em

estruturas, como calculista de edifícios e como construtor de prédios que fui há

vinte anos, pude constatar, por vistoria in loco , que o Palace II tinha de ser

demolido. As falhas de construção eram gritantes. Operários que trabalharam na

obra declararam que, na construção do edifício, usou-se água e areia com sal. Ora,

qualquer engenheiro sabe que o sal corrói o aço, que é um dos elementos de

sustentação das estruturas. A obra estava condenada desde o seu nascedouro.

O Palace I, que ainda está de pé, terá que ser reestruturado,

reforçado, porque, senão, irá pelo mesmo caminho. O Palace II custou oito vidas. O

Palace I, edifício construído ao lado pela mesma construtora, a SERSAN, está

causando também desabrigo a outras cento e tantas famílias. Está interditado pela

Prefeitura. As famílias que lá moram estão na rua. Por quanto tempo? Qual será o

custo para colocar o prédio em condições estruturais seguras? Quem vai pagar

esse custo?

A SERSAN não é a primeira empresa que dá problemas no

Brasil. Uma experiência anterior a esta é a da ENCOL, empresa maior que a

SERSAN com obras em todo o Brasil e que recebeu vultosos financiamentos de

instituições públicas. A ENCOL está concordatária, dando cano em milhares de

compradores de seus imóveis em todo o Brasil. A ENCOL não matou ninguém, mas

está causando graves problemas a diversas famílias que investiram suas

economias em apartamentos comprados e não terminados.

Pasmem todos, a ENCOL, esta empresa caloteira, que está

deixando milhares de famílias em todo o Brasil na rua da amargura, falida, está

pagando dividendos a seus acionistas. Repito: a ENCOL está pagando dividendos
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a seus acionistas. Quando é que o Brasil vai se tornar um país sério? Empresas

quebrarem é um fenômeno que acontece em todo o mundo. Empresas quebrarem e

seus sócios continuarem ricos é fenômeno de país de Terceiro Mundo. E o Brasil

desponta como um dos principais países em que se pode ficar rico à custa da

desgraça alheia.

O desmoronamento do Edifício Palace II é caso de polícia. Os

responsáveis devem ser processados criminalmente. Mas Deputado tem imunidade,

não pode, no exercício do mandato, ser processado criminalmente. Será que

Deputado deve ter essa imunidade? Claro que não. A imunidade parlamentar deve

existir, sim, para pronunciamentos e atos diretamente ligados ao trabalho político e

sob nenhuma hipótese deve servir para acobertar atos criminosos. O simples fato

de ser Deputado não autoriza a prática de homicídio.

Quero deixar claro que essa minha opinião não é nova. Não é

motivada pelo caso SERSAN. Já a externei diversas vezes como participante do

Programa Haroldo de Andrade , o melhor e mais ouvido programa do rádio

brasileiro e do qual tive a honra e a satisfação de participar como debatedor, lugar

que só recentemente deixei, por política da emissora, que afastou todas as pessoas

que ocupavam cargos públicos.

O Deputado Sérgio Naya tem que ser processado, para que seja

feita justiça neste País. Vou mais longe. Pelo que fez e declarou na televisão, ele

tem de ser cassado. E tem de pagar pelas mortes e pelos prejuízos dos moradores

dos Edifícios Palace I e II e por tantas outras obras malfeitas ou inacabadas pelo

Brasil afora. Mas espero que as penalidades que se conseguirem aplicar ao

Deputado Sérgio Naya não sirvam para aplacar a opinião pública e a mídia,

fazendo-as esquecer que o maior problema do Brasil é a impunidade. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

509



No Brasil, rico não vai para a cadeia. Nosso sistema de leis e de

administração da justiça torna o processo legal muito lento. Quem tem dinheiro para

pagar bons advogados não vai para a cadeia. Cadeia no Brasil é só para pobre. O

ladrão de galinha está perdido, mas aquele que rouba milhões não é molestado.

Quando é que irão para a cadeia os responsáveis pelas falências fraudulentas dos

diversos bancos brasileiros, que tanto prejuízo deram ao Governo? Nunca. 

Temos que mudar o Brasil. Para isso temos que mudar muita

coisa: acabar com os muitos privilégios que favorecem poucos; fazer as reformas

tributária, administrativa, política, da Previdência, do ensino, da saúde e muitas

outras. Mas de todas a mais importante é a reforma do sistema judiciário e das leis

penais. A impunidade dos ricos é o maior problema brasileiro. Enquanto não

acabarmos com a impunidade, este não será um país sério. Temos que construir

um Brasil mais humano, mais justo, mais cristão.
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa solicita aos Srs.

Parlamentares que se encontram nas diversas dependências da Casa que

compareçam ao plenário. O painel registra a presença de 157 Srs. Deputados, e há

matérias importantes a serem votadas.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

511



O SR. JOVAIR ARANTES  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES  (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estive neste período

carnavalesco percorrendo rodovias estaduais e federais do Estado de Goiás e

gostaria de apresentar os problemas que encontrei.

Quero referir-me especialmente a uma artéria que corta todo o

Estado, uma rodovia de importância nacional, que na época de sua construção por

Juscelino Kubitschek foi chamada de Rodovia da Integração Nacional. Refiro-me à

BR-153, a chamada Belém—Brasília, que liga o norte e o sul do País. Essa rodovia

está em condições lastimáveis. Não fosse a perícia dos verdadeiros profissionais

do volante que conduzem suas carretas por essa rodovia, cujo estado é

deprimente, difícil mesmo para um profissional se manter na pista, seriam

incontáveis os acidentes. 

Nós votamos nesta Casa o Código de Trânsito com a melhor

das intenções, o povo brasileiro está fazendo a sua parte, mas não o Governo.

Gostaria que o Ministro dos Transportes me esclarecesse por que se gastou mais

com as placas que com as próprias rodovias.

A BR-153, principalmente nos trechos Morrinhos—Itumbiara,

Morrinhos—Goiânia, Jaraguá—Anápolis e Jaraguá—Ceres, em Goiás, está em

estado lastimável, necessitando de recuperação imediata. A ponte sobre o Rio das

Almas, nos Municípios de Rialmas e Ceres, está caindo — e o Ministério dos

Transportes não faz nada para recuperá-la, apesar dos vários requerimentos que já

fiz nesta Casa a respeito.
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Chamo a atenção das autoridades que administram o transporte

neste País para que se preocupem com a BR-153. É uma rodovia da mais alta

importância, por onde trafegam milhares e milhares de veículos por dia.

É necessário, Sr. Presidente, que esta Casa leve às autoridades

competentes esse alerta em relação às rodovias, principalmente, a BR-153, que

corta todo o norte de Goiás e todo o Estado do Tocantins e se encontra, como

disse, em estado lastimável. Quero solicitar a V.Exa. que nos ajude nesse sentido. 

Gostaria também de fazer uma referência ao transporte coletivo

de Goiânia. Mais uma vez aumenta-se o preço das passagem sob o argumento de

necessidade de melhoria do sistema de transportes e compra de novos

equipamentos. Ora, se até o presente momento, com três ou quatro aumentos

havidos só no Plano Real, não houve melhoria alguma, por que haveria agora?

Eles aumentam os preços das passagens, sobrecarregam os usuários, mas deixam

para depois a prometida melhoria. 

É este o alerta que fazemos, pedindo às autoridades

competentes, locais e federais, que cuidem melhor do nosso sistema de

transportes, que se encontra em estado lastimável. 
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 O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a palavra, pela

ordem, ao ilustre Deputado Jofran Frejat. S.Exa. dispõe de até cinco minutos para

proferir sua breve comunicação.

O SR. JOFRAN FREJAT  (PPB-DF. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a economia do País passa por

uma quadra particularmente difícil. Nesse final de semana, verificamos que nosso

déficit público está quase em 6% do PIB, percentual extremamente perigoso.

Aqueles que acompanham a economia sabem que quando o déficit público de um

país ultrapassa o índice de 3%, começa a haver fragilidade na economia. Basta ver

que na Europa, onde se pretende estabelecer a moeda única, aqueles países cujo

déficit público está em torno de 3% estão impedidos de participar da moeda única

européia.

Ora, o que significa isso? Um déficit próximo a 6%, de 5,6 a

5,7%, é um sinal de alerta extremamente grave para um país que ainda sofre as

conseqüências da crise dos países asiáticos. Quando se falou que o Brasil era a

bola da vez e que estava com sua economia fragilizada, não se estava falando

coisas irresponsáveis, não. Estava-se dizendo que o País encontrava-se num

caminho realmente perigoso. Tanto isso é verdade que estamos vendo o reflexo da

economia sobre outros setores, ou seja, quando o Governo é obrigado a aumentar

juros para estabilizar a economia e atrair capitais estrangeiros, sendo que o País é

obrigado a recomprar esses títulos com juros de até 34% — verdadeiro paraíso

fiscal! — há demonstração clara de que serão reduzidas a quantidade de empregos

e a capacidade de investimento de cada setor.
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E não adianta culpar apenas Estados e Municípios, porque

quem aceitou rolar as dívidas desses foi a própria União. Quando aceitou essa

proposta, a União com certeza sabia qual seria o resultado.

Então, o que está acontecendo com o Brasil? O primeiro reflexo

está no desequilíbrio que está havendo na Previdência Social. Agora vem arrocho

para servidores públicos e população de modo geral. Vejam que na reforma da

Previdência Social propõe-se uma redução de até 30% na aposentadoria de quem

está em vias de se aposentar. Por que 30% se o servidor público desconta sobre o

total de seus vencimentos? Com essa redução de 30%, haverá nada mais nada

menos do que um confisco sobre o que ele contribuiu. E não adianta dizer, como já

disseram aqui, que no passado o servidor público não contribuía ou que o

aposentado não contribuía. A lei é esta. Mas quando se estabelece como regra do

jogo que o trabalhador vai se aposentar com integralidade de vencimentos, e

depois se estabelece uma redução de até 30% na sua aposentadoria, confisca-se

sobre o que o trabalhador está pagando. É como se eu fizesse um seguro de carro

em cujo contrato ficaria acertada uma indenização, em caso de perda, no valor

"xis", e depois a seguradora só me pagasse "xis" menos 30%.

 Sr. Presidente, o Governo está trilhando caminhos perigosos e

transferindo a responsabilidade de seus atos para quem não pode se defender, ou

seja, servidores públicos e aposentados, que dependem de nós. E esta Casa,

lamentavelmente, de forma submissa, está aceitando a responsabilidade que o

Governo Federal quer transferir para nós.

Por que o Governo não toma providências a respeito? Porque é

extremamente desgastante para um governo, em ano de eleições, tomar uma

atitude que gere insatisfação popular. Então, transfere essa responsabilidade para
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um Poder coletivo, que somos nós, onde ela será diluída, onde ninguém diz: "Vou

fazer isso, porque acho que é correto." Não é que seja correto! A economia está

desgastando e debilitando a Previdência Social, e não há condições de se

recuperar a Previdência Social se a economia não for forte.

Sr. Presidente, a Previdência Social estriba-se em três pilares:

aumento do Produto Interno Bruto, ou seja, mais empresas contribuindo e

participando do mercado nacional, número de pessoas empregadas e valor do

salário. A partir do momento em que se reduz o PIB, o número de empregados e o

valor do salário, evidentemente a arrecadação da Previdência vai cair. Já tivemos

exemplos no passado: na década de 30, com Getúlio Vargas, foram suspensas

aposentadorias; no início dos anos 80, quando tivemos grande recessão e os

salários eram reajustados na base de 80% por mês, conforme a inflação; em 1985,

com o Plano Cruzado, expansão do PIB, aumento de salário etc, a Previdência se

recuperou sozinha. E agora, quando estamos em plena recessão, Sr. Presidente,

essa me parece uma atitude perversa contra o servidor público e os aposentados.

Era o que tinha a dizer.
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 O SR. FELIPE MENDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FELIPE MENDES (PPB-PI. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há pouco o Deputado Jovair

Arantes, de Goiás, abordou o problema das estradas do seu Estado, e também

quero registrar minha preocupação com as estradas federais do Piauí.

Acabo de chegar de uma audiência com o Diretor-Geral do

DNER, Dr. Maurício Borges, em que tratamos da BR-020, rodovia para a qual, por

emenda de minha autoria, foi consignada no Orçamento da União de 1998 verba

valor de 7 milhões de reais, que se destina ao asfaltamento do trecho Picos/São

Raimundo Nonato, especificamente do subtrecho — obra já em andamento — de

São João do Piauí a Simplício Mendes. 

Essa obra, quando concluída, realizará finalmente o sonho

acalentado desde os tempos do Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, que

é a ligação de Fortaleza, no Ceará, com o Distrito Federal. A estrada tem também

grande função econômica naquela região por ligar a região dos cerrados do oeste

baiano e do sul do Piauí ao semi-árido nordestino. 

Ao mesmo tempo, estamos pleiteando junto ao DNER e ao

Ministério dos Transportes a ligação de Gilbués, cidade do Piauí que fica às

margens da BR-135, com Santa Filomena, divisa com o Estado do Maranhão, e daí

até Balsas, grande pólo agroindustrial deste Estado. Dessa maneira, teremos na

região sul do Piauí um entroncamento rodoviário de grande importância, ligando o

Maranhão ao Porto de Itaqui, o Estado do Ceará ao Porto de Fortaleza e toda a

região ao Distrito Federal.
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Portanto, Sr. Presidente, essa obra que está sendo realizada na

BR-020 é da maior importância para Piauí, Ceará e todo o Nordeste, razão pela

qual faço desta tribuna um apelo ao DNER para que libere os recursos o mais

rapidamente possível, a fim de que seja levado esse benefício à região semi-árida

do nosso Piauí, que fica em torno de Picos e São Raimundo Nonato.

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  (PPB-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, queria registrar com

satisfação a sanção do Projeto de Lei nº 1.521, que regulamenta a radiodifusão

comunitária. Recebeu o nº 9.612 a lei que regulamenta esse importante serviço,

cujo projeto discutimos nestas Casas do Congresso Nacional desde fevereiro de

1996. Inicialmente, muitas pessoas acharam absurdo regulamentar o serviço de

radiodifusão comunitária. Mas depois de muitas discussões, analisando-se projetos

de outros Parlamentares e do próprio Executivo, permitiu-se, ainda que não nos

moldes propostos originalmente, a legalização da radiodifusão comunitária.

Dois detalhes dessa lei causam alguma preocupação: a

freqüência única e a potência de 25 quilowatts. Por isso, projeto de lei já

apresentado propõe a alteração da Lei nº 9.612, permitindo aumento de potência e

também uma variante de freqüência, porque, na verdade, nas grandes regiões

metropolitanas, particularmente em São Paulo, não teríamos como atender às

comunidades através de suas entidades e suas fundações, que efetivamente estão

já em estado bastante adiantado de operação da rádio comunitária, que já é uma

realidade. 

Aliás, a Constituição de 1988 já previa esse tipo de

comunicação, e o Brasil, sendo signatário do Pacto de San José da Costa Rica,

entende como importante esse serviço de radiodifusão comunitária. 
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No momento em que temos o satélite, as redes digitais, as

rádios do interior acabam formando um pool , acabam participando de redes e

deixam de tratar dos problemas específicos da comunidade. 

As grandes formadoras de profissionais, que eram as rádios do

interior, hoje não dão mais oportunidade para essa formação, faltando inclusive

emprego para muitos radialistas. 

Tenho certeza de que dentro de pouco tempo, logo após a

regulamentação dessa lei, teremos oportunidade de retomar a época pujante do

rádio brasileiro, com a formação de técnicos, de novos locutores, de pessoas que

possam efetivamente preencher esse vazio que ocorreu em razão da época do

satélite, da era digital. 

Logicamente, também teremos oportunidade de reempregar

milhares de radialistas que estão sem emprego, que efetivamente não encontram

mercado de trabalho. 

É o primeiro passo que se dá, e tenho certeza de que esse

projeto de lei apresentado em 1996, que virou lei no dia 19 de fevereiro, sendo

publicado no dia 20 de fevereiro no Diário Oficial da União, vai dar a oportunidade

de avançarmos. E tenho certeza de que no próximo milênio veremos a verdadeira

comunicação de todas as comunidades, com suas reivindicações, com seus pleitos,

que são localizados. Não são macroproblemas, mas são grandes problemas de

determinadas regiões, os quais, através do serviço de radiodifusão comunitária,

poderemos atender, como também ampliar e amplificar a repercussão dos

problemas de todas essas comunidades. 

Estivemos ontem, na Polícia Federal, conversando com o

delegado responsável pelas várias apreensões de rádios comunitárias, no sentido
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de que, a partir de agora, com a lei já em vigor, cessem essas atividades. Fomos

surpreendidos com a informação de que o DENTEL quer continuar fazendo as

apreensões, o que estranhamos, porque, a partir do substitutivo negociado com o

Ministério das Comunicações, hoje o projeto já é lei. E entendemos que, enquanto

não ocorrer a regulamentação, o Ministério das Comunicações deve dar

orientações ao DENTEL para que não tome esse tipo de atitude. 

Na verdade, alegava-se antes que essas atitudes ocorriam

porque não havia a lei. Agora que há a lei, por que ela não está regulamentada, o

DENTEL continuar agindo dessa forma é uma questão que certamente nos

preocupa. E o pior de tudo é querer usar a Polícia Federal para essa finalidade,

quando sabemos que a Polícia Federal deve ter suas preocupações voltadas para

o contrabando, para a criminalidade de uma forma geral. Esse é o papel da Polícia

Federal, e não ficar atrás de rádios comunitárias, como se aquelas entidades,

aquelas fundações, aquelas comunidades fossem "bandidas" — entre aspas —, ou

marginais que merecessem qualquer tipo de punição.

Esse é nosso registro. Ao mesmo tempo, cumprimentamos esta

Casa pela sanção do projeto de lei, que hoje é a Lei nº 9.612, que criou o Serviço

de Radiodifusão Comunitária. 
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 O SR. EMÍLIO ASSMAR  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EMÍLIO ASSMAR  (PPB-AC. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, como disse no final de suas palavras o nobre Deputado

Arnaldo Faria de Sá, este País começa a apresentar uma fotografia diferente. 

S.Exa. falou das rádios comunitárias, e constato, após uma

peregrinação por diversos lugares, como mudou este País no sentido da estrutura

urbana. O Código de Trânsito Brasileiro, discutido e votado nesta Casa, está

trazendo e demonstrando reflexos de nítidas melhoras. O povo conta com um

melhor ordenamento do trânsito. 

Mas um fato que adveio hoje das notícias dos jornais trouxe-me

preocupação: a renúncia de três membros da comissão especial encarregada de

formular diretrizes para um Código Penal moderno, um Código Penal capaz de

traduzir as expectativas de melhor inter-relacionamento dos tecidos sociais. 

Este momento deveria ser auspicioso, levado principalmente ao

debate de todos os segmentos interessados. Temos hoje um Código Penal arcaico,

que não regulamenta como deveria as relações das pessoas, até por inapropriação

de tipicidades, até por inadequação às normas de conduta modernas. Crimes

outrora típicos, que exigiam reparação da sociedade, hoje têm que ser levados ao

esquecimento porque são totalmente superados pelos costumes. E costumes, como

fontes de direito, têm que ser sempre acatados com uma movimentação

permanente no sentido de buscarmos encontrar a plena adequação das normas

atinentes à justiça social. 
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Hoje, Sr. Presidente, falar-se, como ainda se fala no Código

Penal, em adultério é alguma coisa mais arcaica que a Arca de Noé. Falar-se, como

se fala hoje, de sedução de menor de 18 anos, abusando de sua justificada

inocência, é alguma coisa que nossos costumes suplantaram. 

Precisamos modernizar, precisamos debater, precisamos das

aulas dos insignes juristas para, em conjunto com a sociedade, encontrarmos

realmente o compasso certo para utilizarmos a repressão penal como elemento de

integração da sociedade. 

A renúncia, pelo açodamento do Ministro, principalmente

tratando-se de nomes ínclitos como aqueles que renunciaram, traz a nós uma

mancha muito grande do que pode vir por aí. Será que norma da importância do

Código Penal ficará atrelada a interesses eleitoreiros? 

Essa pergunta clama por resposta, e esta Casa não pode ficar

inerte, não pode aceitar manipulações de pensamentos a ditar regras. 

Mas ainda há tempo, Sr. Presidente. Não podemos renunciar

aos talentos deste País. Precisamos, sim, da sensibilidade de todos para que

possamos descortinar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais limpa, uma

sociedade em que a integração das pessoas se faça de maneira urbana e a

repressão àqueles que delinqüirem não fuja, de forma alguma, do poder de coerção

embutido na lei.

A sociedade nova precisa ter uma lei penal adequada, e essa lei

tem de emergir de profundas discussões, tem de vir após meditações que levem a

nós a segurança de que o cidadão há de ser preservado contra aqueles que têm a

vocação de delinqüir. Vamos buscar aparelhagens técnicas e legais realmente

eficientes. 
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E este País não pode ficar à mercê da vontade de poucos,

impondo mazelas passadas como solução para o futuro próximo. Vamos reformar,

sim, a Lei Penal, e não vamos abdicar dos mestres, que nos poderão levar àquelas

soluções tão esperadas por todos. 

O Brasil é composto por gente de bem, que precisa ter a

proteção de uma Lei Penal adequada.
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 O SR. PAULO NASCIMENTO  - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO NASCIMENTO  (PPB-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos mais uma vez

ocupando o microfone desta Casa para fazer um agradecimento todo especial ao

Sr. Ministro da Educação e do Desporto, Paulo Renato, por aquilo que concedeu à

nossa cidade. 

Vínhamos lutando para que a Fundação Educacional Serra dos

Órgãos, localizada no Município onde resido, Teresópolis, Estado do Rio,

instalasse a Faculdade de Odontologia. Há quinze dias, seguramente, recebemos a

notícia, por um dos assessores do Ministro, de que aquele objetivo pelo qual

vínhamos lutando há algum tempo iria ser alcançado. O Sr. Ministro, através de

seus assessores, nos informou que já está autorizado o funcionamento da

Faculdade de Odontologia da Fundação Educacional Serra dos Órgãos.

Sr. Presidente, não paramos por aí. Estamos pleiteando também

o funcionamento das Faculdades de Medicina Veterinária e de Direito no Município

de Teresópolis. Essa é uma aspiração da população teresopolitana e do Estado do

Rio de Janeiro. E temos certeza absoluta de que o Sr. Ministro, que já nos

concedeu a Faculdade de Odontologia, concederá também, com todo o carinho, as

outras duas que estamos pleiteando. Repito: as Faculdades de Direito e de

Medicina Veterinária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é um dia de

agradecimento. Seria injustiça imperdoável de minha parte deixar de fazer, neste

momento, agradecimento todo especial ao Presidente do meu partido no meu
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Estado, Ministro Francisco Dornelles, pelo que vem fazendo não só pelo Estado do

Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. 

Sr. Presidente, a população de Teresópolis vem, de público,

agradecer ao Ministro Francisco Dornelles pelo trabalho realizado. Quando as

nossas indústrias de bijuterias estavam para fechar as portas seis meses atrás,

mais uma vez batemos à porta do Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo.

E, como sempre, fomos muito bem recebidos. E o mais importante, Sr. Presidente, é

que não apenas fomos bem recebidos, mas atendidos por S.Exa., que, em pouco

tempo, fez com que as fábricas de bijuterias do meu Município, que são a base da

indústria local, não fechassem. É por isso que, representando o povo

teresopolitano, estamos aqui neste microfone para agradecer o trabalho

desenvolvido pelo Presidente do meu partido no meu Estado, o Ministro Francisco

Dornelles.

Sr. Presidente, como não poderia deixar de ser, infelizmente, o

assunto do momento, não só no meu Estado, como em todo o País,

lamentavelmente, é o desabamento, ocorrido dias atrás, de um edifício na Barra da

Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

 É preciso que a Câmara dos Deputados tome uma providência,

não apenas com relação a esse fato lamentável e irresponsável, mas, também, no

que tange às declarações do proprietário da empresa construtora do edifício

demolido mostradas no último domingo no programa Fantástico . Temos realmente

que tomar uma atitude com relação ao assunto, já que esta Casa não pode se

omitir. Tenho certeza de que todos os Parlamentares, em acordo com as

Lideranças e com a Presidência da Câmara, tomarão providências para que fatos

como o ocorrido não fiquem impunes.
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Era o que tinha a dizer.
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 O SR. OSVALDO BIOLCHI  - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI  (PTB-RS. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna nesta tarde

como Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,

fazer meu agradecimento aos Parlamentares que dela participaram em 1997. 

Nobre Deputado Jovair Arantes, que ora preside os trabalhos e

que também é membro daquela Comissão, devo dizer a V.Exa. e à Casa que

desenvolvemos um trabalho profícuo: realizamos 22 reuniões informais às

terças-feiras, à tarde, e 27 reuniões ordinárias, às quartas-feiras, pela manhã.

Houve apenas uma verificação de presença em uma quarta-feira, quando foi

suspensa a sessão por falta de quorum . Foram suspensos os trabalhos também

em duas outras quartas-feiras, por deliberação nossa. 

Fora isso, em todas as quartas-feiras nossa Comissão trabalhou

e apreciou 239 projetos, coisa inédita nesta Casa. 

Por isso, de público, na qualidade de Presidente da Comissão

de Trabalho, de Administração e Serviço Público e em nome do meu partido, o

PTB, quero agradecer a toda a direção, aos Vice-Presidentes, aos Deputados que

compuseram a Comissão, ao seu corpo técnico, desde a Secretária, Dra. Talita, até

aos membros que dela participaram, assim como aos Assessores Parlamentares;

enfim, à Oposição, que manteve o diálogo e teve a capacidade e a dignidade de

negociar grandes projetos importantes dentro da CLT. Aliás, precisamos, Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de uma grande renovação na legislação

trabalhista brasileira. A questão do desemprego que enfrentamos é importante para
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o País, mas é hoje uma questão mundial. Daí a importância da nossa Comissão. De

público, queremos novamente agradecer a todos pela contribuição e colaboração

no trabalho feito.

Posto isto, Sr. Presidente, quero salientar também que tema de

extrema importância voltará à discussão e que no Grande Expediente foi dissecado

pelo ilustre Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Deputado

Severiano Alves, qual seja, o crédito educativo. Estamos reiniciando as atividades

parlamentares do último ano desta Legislatura. 

Encontra-se sobre a mesa, como falamos há pouco, pedido de

aprovação da urgência urgentíssima para o crédito educativo. Como tramitam nesta

Casa dezoito projetos, é de extrema importância que nós e o Senado, no mês de

março, aprovemos uma nova lei do crédito educativo que dê sustentação e apoio

aos universitários carentes deste País. Essa é uma condição sine qua non  para

permanecerem nas salas de aula. 

O art. 209 da Constituição brasileira, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, é muito claro, pois fala democraticamente do acesso ao ensino, à

educação e à permanência nos recintos escolares. Nós, legisladores, temos o

compromisso de atender ao art. 209 e criar mecanismos e condições para que o

jovem que hoje freqüenta o ensino superior particular possa continuar a fazê-lo.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, a importância de juntos

fazermos um grande projeto para atender aos alunos universitários no ano de 1998.

Como há pouco ressaltamos, precisamos de 100 mil novos créditos educativos no

primeiro semestre e mais 100 mil no segundo semestre. É este o dever e a

responsabilidade desta Casa, razão pela qual apelo a todos que se interessem pelo
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assunto que participem, junto com o Relator, Deputado Betinho Rosado, da

elaboração de uma nova lei sobre o crédito educativo.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ  (PSDB-AL. Pela ordem.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este País que tanto reclama por não ter fluxo

turístico, por não arrecadar o suficiente, perde extraordinárias oportunidades de

fazê-lo.

Em dezembro último estive no Canadá participando de

mesa-redonda da Conferência Internacional para assinatura do Tratado de

Banimento de Minas Antipessoais. 

Ao sair daquele país, depois de breve estada, preenchi um

documento próprio destinado ao governo canadense, no qual juntava os originais

de todas as notas fiscais de bens e serviços. Para minha surpresa, decorridos

setenta dias, recebi em minha residência cheque do tesouro daquele país no valor

de 434 dólares canadenses, equivalente ao reembolso integral de todos os

impostos pagos por mim durante minha permanência no Canadá — dos impostos

municipais, dos das províncias e dos federais, diga-se de passagem.

Recebi também, acompanhando o cheque de reembolso total,

uma carta que me autoriza a reclamar se o montante que me foi devolvido não

estiver conforme ao que pretendi receber. Para fazer jus a esse reembolso tive de

enviar do Brasil os originais das notas fiscais. 

Uma lembrança que trouxe de Montreal foi um quadro de um

pintor local. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, contemplem a

modernidade brasileira: aqui no Brasil fui multado pela Receita Federal por não
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exibir o original da nota fiscal, embora eu apresentasse a cópia ,aos luminares da

Receita Federal, onde se dispunha do número do fax  do marchand , a fim de que

averiguassem a veracidade daquilo que eu declarava.

Sr. Presidente, neste País nenhum turista goza desse benefício.

Tudo o que ele comprar é tributado, bem como todo serviço que ele utilizar. Nossa

carga tributária, todos sabemos, é das mais elevadas do planeta. É por isso que o

Brasil ostenta o ridículo índice de ter menos fluxo turístico estrangeiro do que o

Uruguai. E é também por isso que vivemos aqui vociferando contra o sistema

tributário. Lamentavelmente, nada conseguimos avançar porque os intelectuais do

sistema produzem aberrações desse tipo: multam o cidadão brasileiro por não ter o

original de uma nota fiscal, enquanto o governo que o tributou devolve

integralmente o valor tributado.

Trago este depoimento pessoal simplesmente com o objetivo de

contribuir, chamando a atenção do competente Secretário da Receita Federal, Dr.

Everardo Maciel, e de sua corte de sábios, no sentido de que produzam alguma

legislação adjetiva mais eficiente, que possa estimular, pela via da isenção

tributária, a vinda de turistas estrangeiros para o País, deixando um capital melhor

que o capital especulativo, que apresenta números tão expressivos em nossos

balanços financeiros e comerciais.

Este, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é o apelo que

fazemos: que as autoridades fazendárias, sobretudo as da área da Receita,

trabalhem no sentido de atrair turistas e simplificar a vida destes, não só dos

nacionais, mas, sobretudo, dos estrangeiros que nos visitam. 

É elementar que não se deve exportar imposto. Devolvê-lo,

como faz o Canadá, é uma regra de bom senso, que cativa o turista-comprador.
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Não posso negar que fiquei agradavelmente surpreendido com o recebimento

rápido e integral do que paguei de impostos naquele país. Não posso negar,

outrossim, que fiquei desagradavelmente surpreendido pela burra atitude da

Receita Federal de exigir um documento — o original da nota do quadro, já enviado

aos país de origem — e me multar por não tê-lo (míseros 37 reais), embora lhe

fosse apresentada cópia cuja veracidade foi atestada por fax .

A única coisa que lamento, Sr. Presidente, é que não temos no

País um sistema tributário canadense, nem autoridades fazendárias do mesmo

porte e inteligência.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. NELSON MARCHEZAN  - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARCHEZAN  (PSDB-RS. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as cooperativas têm

sido, ao longo do tempo, eficiente forma associativa para enfrentar problemas de

ordem econômica e social, muitas vezes com resultados apreciáveis e elogiáveis

em ambos os campos.

Agora mesmo estamos vendo que em alguns pontos do País e

no meu Estado, especialmente no Vale dos Sinos e também na fronteira, as

cooperativas de trabalho constituem-se numa alternativa, em determinadas

emergências, para enfrentar programas de trabalho, de geração de emprego e de

produção. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, fui examinar a legislação e

também constatei, mediante informações que recebi das partes interessadas, que a

Lei Complementar nº 84, de 18 de janeiro de 1996, ao invés de estimular as

cooperativas, como ao longo do tempo tem acontecido no País — no caso das

cooperativas de trabalho —, penaliza as cooperativas, exigindo delas uma

tributação maior para a seguridade social, em volume e em percentual, do que

exige das próprias empresas normalmente. 

Por essa razão, Sr. Presidente, e atendendo a pedido que

recebi, estou submetendo ao exame desta Casa projeto de lei para modificar a Lei

Complementar nº 84, de tal forma que essas cooperativas não sejam penalizadas,

mas até estimuladas, quando realmente criadas para resolver problemas sociais,

sobretudo gerando emprego e trabalho nas comunidades a que se destinam.
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Neste sentido, alguns objetivos são alcançados imediatamente.

De um lado, esse projeto de lei — o que é correto e obedece a todo o espírito da

legislação brasileira e, diria, a todo o espírito da legislação mundial — estimula a

geração associativa. De outro, corrige uma injustiça, pois desonera as cooperativas

de uma obrigação maior. Em terceiro lugar, certamente por equívoco, essa

legislação está provocando evasão de rendas, porque as cooperativas não podem

efetuar o pagamento a que estão legalmente submetidas, dadas a injustiça e a falta

de competitividade reinantes. Em quarto lugar, diria que esse projeto de lei, ao

beneficiar as cooperativas por meio de uma tributação mais adequada, ajuda a

aumentar a arrecadação da seguridade social, porque viabiliza a possibilidade do

pagamento da exação das cooperativas perante o Fisco. 

 Por todas essas razões, peço aos meus pares que examinem

esse projeto de lei com a rapidez adequada, para que possamos gerar mais

empregos, estimular esse sistema de trabalho e, talvez, construir uma modalidade

de associação moderna, cooperativa e eficiente do ponto de vista econômico e,

sobretudo, do ponto de vista social. 

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO  (PTB-AL. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em visita a Alagoas no

dia 14 de fevereiro, o Presidente Fernando Henrique Cardoso participou da

assinatura do protocolo de intenções que federaliza os estudos e projetos sobre o

Canal do Sertão das Alagoas. Trata-se da obra mais importante prevista para meu

Estado ao longo dos próximos anos. O Canal do Sertão terá 220 quilômetros. Ele

começa no Município de Delmiro Gouveia e termina em Arapiraca. O mais

importante é que o Canal do Sertão, o novo rio que se pretende construir em

Alagoas, corta o sertão do meu Estado e, quando pronto, acabará com as

estiagens, as secas e suas tenebrosas conseqüências. Falaremos sobre esse

assunto, com mais informações, em outra ocasião. 

Por enquanto, fico no registro e na transcrição do protocolo de

intenções, destacando aqui os 32 Municípios a serem beneficiados pelo Canal do

Sertão de Alagoas.

Os Municípios a serem beneficiados são: Delmiro Gouveia,

Pariconha, Água Branca, Olho d'Água do Casado, Piranhas, Mata Grande, Inhapi,

Canapi, Carneiros, Senador Rui Palmeira, Olho d'Água das Flores, São José da

Tapera, Olivença, Poço das Trincheiras, Ouro Branco, Maravilha, Santana do

Ipanema, Dois Riachos, Cacimbinhas e outros. 

Para constar dos Anais desta Casa, solicito a V.Exa., Sr.

Presidente, a transcrição do protocolo de intenções assinado em Alagoas. 

Era o que tinha a dizer.
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PROTOCOLO DE INTENÇÕES A QUE SE REFERE O ORADOR 
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INSERIR PROTOCOLO DE INTENÇÕES

sobre a construção do Canal Adutor do Sertão de Alagoas
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco os Srs.

Deputados a se dirigirem ao plenário, pois temos de dar início à Ordem do Dia.
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O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  (PSDB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com muita

tristeza volto à tribuna, em época coincidente com a do ano passado, para lamentar

os acontecimentos no Vale do Ribeira, tanto no Baixo Ribeira, região de Eldorado,

Registro e ao longo da própria BR-116, como na região do Alto Ribeira.

No ano passado, clamamos por providências à Secretaria de

Políticas Regionais, à qual solicitamos recursos para a reconstrução do que foi

destruído pelas enchentes. Infelizmente, São Paulo — não consigo entender por

quê — não foi contemplado. Diferentemente do que aconteceu com o Espírito Santo

e Rio de Janeiro, que foram atendidos de forma justa, São Paulo não foi

contemplado. 

O Estado, os Municípios tiveram de resolver isoladamente seus

problemas, a não ser por uma ajuda do DNER na reconstrução da ponte que liga o

Vale do Ribeira ao Paraná e na reconstrução do trecho da rodovia estadual que liga

Ribeira a Apiaí.

Hoje, Sr. Presidente, não se vai além de Itapetininga. As

estradas estão interrompidas, barreiras e mais barreiras caídas, populações

ilhadas. Somente ao longo da SP-079, no trecho de Tapiraí,,, mais de 200 famílias

estão isoladas. Não fosse a presteza dos Prefeitos da região, não fosse a presteza

do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e da própria

Defesa Civil, teríamos, a certa altura, uma tragédia de grandes proporções.
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Mais uma vez lamento o que está acontecendo. Se o fato está

se repetindo é porque as ações corretivas não aconteceram da forma como

deveriam. Esperamos que desta vez o Governo Federal entenda que São Paulo

também faz parte da União.

Era o que tinha a dizer,

.
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VI - ORDEM DO DIA 

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de presença

registra o comparecimento de 257 Srs. Deputados.

Passa-se à Ordem do Dia. 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

543



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 1.

Projeto de Lei nº 4.046, de 1997, do Senado Federal. 

Votação em turno único do Projeto de Lei nº 4.046, de

1997, que dispõe sobre o Título de Participação em Receita de

Serviço Público Concedido — TPR e dá outras providências.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência retira, de

ofício, esse projeto da pauta, tendo em vista que ainda há entendimentos a serem

empreendidos pelos Srs. Líderes partidários.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 2.

Projeto de Lei Complementar nº 190, de 1997, do Sr.

Deputado Miguel Rossetto. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 190, de 1997, que modifica o caput  e os §§

1º e 5º do art. 20, os §§ 1º e 4º do art. 21 e o art. 31 da Lei

Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e dá outras

providências, tendo apensados os de nºs 211/97 e 212/97.

Pendente de pareceres das Comissões: de Finanças e

Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência retira,

também de ofício, esse projeto da pauta, a fim de que os Srs. Líderes concluam as

devidas negociações em torno do projeto de lei complementar.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresentação de

proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a apresentar

queiram fazê-lo. 

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
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ARNALDO FARIA DE SÁ
Projeto de lei que modifica a Lei nº 9.612, de 1998, que institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

NILSON GIBSON
Projeto de lei que imprime nova redação ao art. 40 da Lei nº 5.250, de 1967,
que regula a liberdade de manifestação do pensamento e da informação.

JOSÉ CARLOS VIEIRA
Indicação ao Ministério do Trabalho de criação de Câmaras Setoriais na
Delegacia Regional do Trabalho de Santa Catarina, visando à mediação de
conflitos trabalhistas, de forma a reduzir as demandas junto à Justiça do
Trabalho.
Indicação ao Ministério do Trabalho de adoção de providências relacionadas
com a atualização e modernização da legislação trabalhista.

IVAN VALENTE
Projeto de lei que estabelece o número máximo de alunos por classe na
educação básica.

LIMA NETTO
Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nº 9.504, de 1997 —
Lei Eleitoral.

Projeto de lei que altera o art. 6º e o caput  do art. 12 da Lei nº 9.492, de 1997,

que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de

títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.

FEU ROSA
Projeto de resolução que dispõe sobre o funcionamento das reuniões da
Câmara dos Deputados.

ARLINDO CHINAGLIA
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de convocação do
Ministro de Estado da Fazenda para prestação de esclarecimentos sobre a
sistemática de concessão de crédito a empresas pelo Banco do Brasil e pela
Caixa Econômica Federal, bem como sobre a observância das disposições
legais sobre o assunto.
Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre as operações
relativas a empréstimos, financiamentos e renegociações realizadas pela
Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil com a Construtora SERSAN
no exercício de 1997.

AIRTON DIPP
Projeto de lei que dispõe sobre frase de advertência nas embalagens de
produtos comestíveis que contenham álcool. 
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INOCÊNCIO OLIVEIRA
Projeto de lei que proíbe o uso de fumo a bordo de aeronave civil.

ALEXANDRE CARDOSO
Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre as operações
de crédito entre a SERSAN, o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica
Federal.

NELSON MARCHEZAN
Projeto de lei complementar que dá nova redação ao art. 1º da Lei
Complementar nº 84, de 1996, que institui fonte de custeio para a manutenção
da Seguridade Social, na forma do § 4º do art. 195 da Constituição Federal, e
dá outras providências.

LUIZ MÁXIMO
Projeto de lei que altera a Lei nº 4.591, de 1964, que dispõe sobre o
condomínio em edificações e incorporações imobiliárias.

ELIAS MURAD E OUTROS
Proposta de emenda à Constituição que institui adicional ao Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre bebidas alcoólicas e sobre tabaco e
seus derivados.

SERGIO AROUCA
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de convocação do
Ministro da Fazenda para prestação de esclarecimentos sobre o
refinanciamento de dívidas da Construtora SERSAN junto ao Banco do Brasil.

CUNHA BUENO
Requerimento de informações ao Ministério da Aeronáutica sobre seguro do
Aeroporto Santos Dumont, no Estado do Rio de Janeiro.
Projeto de lei que regulamenta o espaçamento mínimo da sinalização
indicativa de fiscalização de trânsito.

PADRE ROQUE
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de realização de
sessão solene em homenagem ao educador Paulo Freire, por ocasião da
passagem de um ano de sua morte.

PADRE ROQUE E OUTROS
Projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do Decreto nº 2.440, de
1997, que regulamenta o § 1º do art. 6º da Lei nº 9.424, de 1996.

LUCIANO PIZZATTO
Projeto de lei que determina que os meios utilizados por deficientes físicos
para garantir sua livre locomoção e qualidade de vida não sofram restrições.

MARCELO DÉDA E CHICO VIGILANTE
Requerimento de informações ao Ministério das Comunicações sobre as
concessões de rádio e televisão eventualmente existentes para a Fundação
Serafim Naya.
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Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre as condições
de contração e renegociação de dívidas do Deputado Federal Sérgio Naya
junto ao Banco do Brasil S.A.
Requerimento de informações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre a existência de débitos ou parcelamento das empresas do grupo
SERSAN, de propriedade do Deputado Federal Sérgio Naya, para com o
INSS.

LINDBERG FARIAS
Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre operações das
empresas do grupo SERSAN com instituições financeiras federais.

BENEDITO DOMINGOS
Projeto de lei que acrescenta § 2º ao art. 459 da Consolidação das Leis do
Trabalho.

INÁCIO ARRUDA
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de solicitação ao
Tribunal de Contas da União de realização de auditoria sobre os
procedimentos licitatórios para a execução do Projeto do Trem Metropolitano
de Fortaleza — METROFOR.

AUGUSTO NARDES
Projeto de lei que altera o art. 12 e revoga o art. 13 da Lei nº 9.492, de 1997,
que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de
títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.
Projeto de lei que altera dispositivos da Lei nº 4.886, de 1965, que regula as
atividades dos representantes comerciais autônomos.

ROBERTO PESSOA E GEDDEL VIEIRA LIMA
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de realização de
sessão solene, dia 10 de março de 1998, em homenagem ao ex-Deputado
Federal Leão Sampaio, pelo transcurso do centenário de seu nascimento.

ALOYSIO NUNES FERREIRA
Projeto de lei que suprime o § 1º do art. 651 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e determina outras
providências.

PAULO LUSTOSA
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de realização de
sessão solene ou de prorrogação de sessão, dia 29 de julho, em
comemoração aos 55 anos de fundação da Campanha Nacional de Escolas
Comunitárias — CNEC.
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao horário de 

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Concedo a palavra ao nobre e ilustre Sr. Deputado Arlindo

Chinaglia, por cinco minutos, pelo Bloco PT/PDT/PCdoB.
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O SR. ARLINDO CHINAGLIA  (Bloco/PT-SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Nação está estarrecida ante as

sucessivas tragédias que se abatem sobre o povo brasileiro. O episódio do Edifício

Palace II, no Rio de Janeiro — prédio construído por um empresário que também é

Deputado, mas vem sendo divulgada com mais intensidade sua condição de

Deputado —, é mais um exemplo de verdadeira relação de cumplicidade entre a

elite empresarial e os órgãos públicos do Sistema Financeiro Nacional. 

Essa relação de cumplicidade tem-se mantido constante e

impune nos últimos anos e permite que episódios como o da ENCOL e agora dessa

empresa SERSAN permaneçam temporariamente no noticiário, entretanto caindo

no esquecimento a seguir. Portanto, é função da Câmara dos Deputados, dando

direito de defesa a esse Deputado, tomar medidas imediatas, porque é evidente a

falta de decoro. 

 Porém, não queremos ficar somente nisso, até porque é público

que o Banco do Brasil concedeu um empréstimo superior a 2 milhões de reais para

a ENCOL e com a empresa SERSAN foi feita a renegociação de uma dívida de 13

milhões de reais daquela empresa para com o banco. Portanto, quando o

Presidente da República vem a público manifestar indignação, inclusive fazendo

reflexões a respeito da própria imunidade parlamentar, está surfando no sentimento

da Nação, mas não abrindo mão do apoio do Deputado Sérgio Naya à reforma da

Previdência e à votação a favor da reeleição. 

Vamos requerer a convocação do Ministro Pedro Malan para

que esclareça a Nação se os órgãos oficiais financiadores sob seu gerenciamento

de fato levantam, por exemplo, se as empresas estão ou não inscritas no cadastro

de inadimplentes frente a União, como é o caso da SERSAN; se são ou não
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devedoras da Previdência Social, como também é o caso da SERSAN. No Rio de

Janeiro, essa empresa está entre as cem maiores devedoras. É cansativo que,

após a imprensa divulgar os fatos, a Receita Federal venha no dia seguinte dizer

que tal empresa é devedora da Receita Federal. Ou seja, há uma cumplicidade

deste Governo com a elite empresarial, inclusive e principalmente com o

empresário Sérgio Naya.

 Queremos saber quais são os requisitos exigidos pelos órgãos

públicos que destinam dinheiro a esses empresários, que medidas de segurança

tomam, que garantias pedem. 

Convocaremos o Ministro e apresentaremos requerimentos de

informações para tentar esclarecer as razões dessa cumplicidade, porque o

Deputado Sérgio Naya está muito tranqüilo. O Governo quer cassá-lo, mas quer

também continuar protegendo-o na condição de empresário-amigo e — quem

sabe? — financiador de campanha.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson Gibson) - Concedo a

palavra, para complementar o tempo do Bloco PT/PDT/PCdoB, ao nobre Sr.

Deputado Luiz Mainardi.

O SR. LUIZ MAINARDI  (Bloco/PT-RS. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana, o PMDB discute o rumo do

partido nas eleições deste ano. É absolutamente democrático e legítimo que o

partido promova debates e busque o seu melhor caminho e a sua decisão final

interessa não apenas ao PMDB, mas também aos demais partidos políticos, às

demais candidaturas e, de modo especial, a toda a sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, tomei conhecimento de matéria publicada hoje

no jornal O Globo , intitulada "O PMDB se entrega ao toma-lá-dá-cá". Vejamos até

onde vai a participação dos interessados que, mesmo não ocupando cargos, estão

atentos a essa decisão do PMDB. Antes, porém, devemos ressaltar que há um

interessado que ocupa cargo muito especial em nosso País: o Sr. Presidente da

República. 

E podemos constatar a pressão que o Governo vem fazendo

para que a decisão do PMDB seja favorável ao Chefe do Governo.

Diz o jornal O Globo :

A cinco dias da convenção que decidirá pela candidatura

própria ou pelo apoio à reeleição de Fernando Henrique

Cardoso, começou a temporada da barganha no PMDB.

Mais à frente, diz a matéria:

Na Paraíba, cujos convencionais se reúnem hoje, espera-se

um sinal de que o presidente iniciará o projeto de transposição
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das águas do Rio São Francisco. Os paraibanos exigem o

projeto que o Governo adia, porque, se agradar aos

paraibanos ligados ao Senador Ronaldo Cunha Lima,

Fernando Henrique pode criar problemas com outros aliados.

Em outro trecho registra o seguinte :

Também estão sendo feitas reivindicações por obras ou

verbas para os Estados. O Governador de Santa Catarina,

Paulo Affonso, por exemplo, quer a rolagem da dívida

estadual, autorização para negociar os títulos bloqueados

durante a CPI dos Precatórios e a antecipação de receita das

privatizações no setor elétrico.

Até aqui, Sr. Presidente, trata-se de reivindicações de

Governadores ou de convencionais do PMDB para garantir votos nos Estados. Mas

a matéria prossegue:

Seu recado já chegou ao Planalto, segundo um dos

comandantes do grupo governista. O Ministro dos Transportes,

Eliseu Padilha, está defendendo junto a Fernando Henrique

que o Governo atenda aos catarinenses.

Não entendo mais nada, Sr. Presidente! Se isso não for crime

eleitoral e crime de responsabilidade, não sei o que é, porque destinar verbas

públicas a Estados em troca de votos em convenção de partido político é utilizar a

máquina pública para fins eleitorais. E isto está sendo feito às claras, como

demonstra o jornal O Globo . 
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O TSE tem de investigar o episódio, porque o fato caracteriza

crime de responsabilidade por parte do Ministro Eliseu Padilha, nosso conterrâneo

gaúcho.

É este o protesto que faço nesta tarde, comunicando à Casa

que amanhã estaremos encaminhando denúncia ao TSE e ao STF, porque essas

práticas noticiadas pelo jornal O Globo  não podem ocorrer. Temos que dar um

basta, Sr. Presidente. É lamentável que antes de se iniciar a campanha eleitoral a

máquina pública já esteja sendo usada dessa forma para aliciar votos de

convencionais do PMDB porque a decisão sobre a candidatura interessa ao Palácio

do Planalto.
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Pelo PSDB, concedo a

palavra ao Deputado Elias Murad, que disporá de cinco minutos, dividindo o tempo

com o Deputado Sebastião Madeira.

O SR. ELIAS MURAD  (PSDB-MG. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados, noticiam os jornais

que o Conselho Superior da OMS — Organização Mundial de Saúde — interditou a

divulgação de uma pesquisa na qual se mostrava que o tabaco e o álcool seriam

mais prejudiciais à saúde do que a maconha. Tal notícia teria sido publicada pela

revista New Scientist .

Examinemos, inicialmente, a informação sob dois aspectos. Em

primeiro lugar, a revista que divulgou a informação — apesar do nome O Novo

Cientista  — é uma revista leiga de divulgação científica, tal como a revista Globo

Ciência , e não uma publicação com o respaldo de entidades científicas como a

Science  (da American Association for the Advencement of Science) ou JAMA

(Journal of the American Medical Association). Portanto, na área científica, sua

credibilidade é limitada. Não tem o respaldo das grandes entidades científicas do

mundo. 

Em segundo lugar, a publicação não diz nada sobre a maneira

como foi feita a pesquisa e, principalmente, como foi feita a comparação, porque é

de se presumir que, mesmo não tendo acesso aos resultados (que teriam sido

ocultados pela OMS), nada impediria que se pudesse saber qual a metodologia

empregada. E aí é que está a questão. Vejamos o porquê. 

Para se fazer o estudo comparativo entre duas coisas —

quaisquer que sejam elas —, é evidentemente necessário ter amostragens e
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quantidades semelhantes. Caso contrário, qualquer comparação tornar-se-á

inválida. A amostragem deve ser também proporcional ao universo pesquisado,

porque, se não for assim, corre-se o risco de se obter resultados não confiáveis.

Então, a primeira pergunta que faço é a seguinte: para quem o tabaco faz mal? Ele

faz mal para os tabaquistas crônicos, que fumam vinte, trinta ou mais cigarros por

dia, durante dez, vinte, trinta anos seguidos ou mais. São esses os que podem ter

câncer dos pulmões e dos brônquios, enfisema pulmonar, infarto do miocárdio etc.

Portanto, para avaliar esses fenômenos em usuários de

maconha, teríamos de ter o mesmo número de pessoas nas mesmas condições, e

isto não ocorre em lugar algum porque a maconha é uma droga ilegal e sujeita às

flutuações do mercado clandestino. Um usuário crônico de maconha raramente

fuma mais do que três ou quatro baseados por dia.

Outrossim, é coisa sabida que tanto a fumaça da maconha —

salvo a nicotina — como a fumaça do tabaco contêm as mesmas substâncias

químicas que fazem mal à saúde, principalmente os hidrocarbonetos cancerígenos

e o monóxido de carbono. Portanto, os efeitos provavelmente seriam idênticos se a

maconha viesse a ser usada na mesma quantidade, no mesmo número de

indivíduos e pelo mesmo período de tempo, caso contrário tal comparação não é

possível.

Vejamos agora a comparação com o álcool, ou melhor, com as

bebidas alcoólicas. Sabemos que são milhões de pessoas que bebem no mundo

inteiro e que, destes milhões, apenas 10%, ou menos, se tornam dependentes, isto

é, alcoólatras. A esmagadora maioria (90%) permanece como meros bebedores

sociais. Portanto, também aqui a comparação é dificílima — quiçá impossível —,

porque não podemos comparar pelas diferenças dos hábitos e dos usos.
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Termino o pronunciamento dizendo que, como se vê pelo

exposto, agiu muito bem o Conselho Superior da OMS ao vedar a divulgação desse

tipo de pesquisa e de relatório, com bases científicas tão inconsistentes e

fragmentárias. Comparar tabaco, álcool e maconha, tendo em vista as dificuldades

e obstáculos apresentados, seria uma irresponsabilidade total. E esta,

evidentemente, a OMS nunca poderia assumir.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. SERGIO AROUCA  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

Liderança do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - A solicitação de V.Exa.

é regimental. A Presidência lhe concede o tempo de três minutos para a

comunicação de Liderança.

O SR. SERGIO AROUCA  (PPS-RJ. Como Líder. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos, em nome do PPS,

manifestar nossa opinião sobre os recentes acontecimentos no Rio de Janeiro. Os

fatos são absolutamente lastimáveis na dimensão das vítimas, das mortes e das

famílias que perderam todas as esperanças, sonhos e que terão de reconstruir a

vida de maneira trágica e fatal.

Poderíamos, neste momento, ser tomados pela emoção de

transformar o caso do Rio de Janeiro simplesmente num caso de cassação de

mandato. Aliás, quero dizer que a posição do PPS será pela abertura de processo

de cassação.

 Entretanto, é mais que isto, Sr. Presidente. O que se está

revelando no caso do Rio de Janeiro é o que há anos o PPS vem denunciando

como a privatização do Estado brasileiro, que monta relações espúrias com o setor

privado e por ele é apropriado. Recursos públicos são apropriados e a partir desta

apropriação constrói-se o poder político. É esta a síntese do que estamos

assistindo: negociações entre empreiteiras e o Poder Público, que se transformam

em recursos, obras superfaturadas, possibilidades de contrabando, e, a partir daí,

constrói-se um poder político. É isso que temos de desmontar. Uma reforma

democrática do Estado brasileiro significa ir à gênese do crime e não simplesmente

deixar-se levar pela emoção e tomar uma solução fácil. A solução é mais complexa.
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A gênese do crime está montada num regime presidencialista que elabora o

Orçamento a partir de emendas parlamentares e converte os Deputados em

despachantes. Depois, estes, para serem eleitos, têm que negociar a liberação de

suas emendas com o Executivo, transformando isso num espaço no fisiologismo e

na possibilidade da corrupção.

Sr. Presidente, uma reforma democrática do Estado tem de ser

posicionada no centro desta Casa, no sentido da substituição do regime

presidencialista pelo parlamentarismo e da mudança radical na forma de

elaboração do Orçamento. Este deve ser discutido nas Comissões Permanentes

onde exista compromisso com os projetos. Por sua vez, as emendas individuais

devem acabar.

 Quem tem de discutir o orçamento para a saúde é a Comissão

de Saúde, pois é preciso acabar com essas negociações que só atingem esta

Casa.

Refletir é fundamental. Temos de pensar neste caso como um

todo, desde a corrupção, desde a confissão produzida e pública, divulgada através

da televisão, às negociações feitas com o Banco do Brasil. Já apresentamos à

Mesa um requerimento de convocação do Sr. Ministro Pedro Malan, para que

S.Exa. explique como foi possível que, mesmo com essa dívida do INSS, ainda

fossem liberados financiamentos do Banco do Brasil a essa construtora.

Convoco esta Casa para uma reflexão. Vamos à gênese do

crime, que está no regime presidencialista, regime este que trabalha o Orçamento

como um fator incontrolável de corrupção. Mudar radicalmente é começar a pensar

em como mudar e mudar para que este Congresso e este País possam, de uma vez

por todas, resolver esse problema e para que não tenhamos, a cada ano, de
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discutir na Comissão de Orçamento, as relações entre empreiteiras e a utilização

do Estado para os benefícios privados.
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 O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Para encaminhar à

Mesa projeto de lei de sua autoria, esta Presidência concede um minuto ao

Deputado Padre Roque.

O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT-PR. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, neste instante ocupo a tribuna para apresentar projeto

de decreto legislativo, de minha autoria e de outros companheiros, que susta os

efeitos do Decreto nº 2.440, de 23 de dezembro de 1997, do Sr. Presidente da

República, que regulamenta o § 1º do art. 6º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de

1996.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, apresento requerimento

solicitando, nos termos regimentais, ao Plenário desta Casa realização de sessão

solene em homenagem ao grande educador Paulo Freire, por ocasião da passagem

de um ano de sua morte no dia 02 de maio do presente ano.

Peço à Mesa que acolha esses dois projetos.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Esta Presidência

acolhe as propostas de V.Exa., assegurando às mesmas o curso regimental

necessário.
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Prosseguindo com as

Comunicações Parlamentares, para utilização do tempo destinado ao PMDB e ao

PRONA, concedo a palavra à Deputada Etevalda Grassi de Menezes. 

V.Exa. dispõe de até 10 minutos para o seu pronunciamento.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES  (Bloco/PMDB-ES.

Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez,

retorno a esta tribuna com muita indignação em relação ao Governo do meu

Estado, o Espírito Santo, principalmente ao Secretário de Agricultura,

Vice-Governador Dr. Renato Casagrande, que teve a oportunidade de assumir o

cargo por dez dias, na ausência do titular. Este Governo, ao assumir, gerou grande

constrangimento no meio rural assinando o Decreto nº 4.226-N, de 09 de fevereiro

de 1998.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, ele está

ameaçando a agricultura do Estado do Espírito Santo. Renato Casagrande, que se

diz o grande defensor da agricultura deste Estado, que se diz um grande agricultor

e produtor, hoje, infelizmente, não defende a sua origem.

Neste momento, quero registrar nos Anais desta Casa minha

indignação com relação ao Decreto Estadual nº 4.226, da Federação da Agricultura

do Estado do Espírito Santo, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do

Espírito Santo e da Organização das Cooperativas do Estado do Espírito Santo. 

Leio a seguinte nota oficial: 

Corte de despesas ameaça a agricultura.

O Governo do Estado do Espírito Santo acaba de baixar

normas rígidas de cortes nos gastos públicos que atingem
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frontalmente o setor produtivo primário. Através do Decreto

Estadual de nº 4.226-N, de 09 de fevereiro de 1998, as

empresas de assistência técnica e extensão rural, a EMATER,

de pesquisa, a EMCAPA, e de fiscalização, controle florestal,

defesa e inspeção sanitária, animal e vegetal, o IDAF,

sofreram cortes tão profundos em seus orçamentos que

certamente inviabilizam o seu funcionamento. A EMATER teve

um corte de 44%, corte este que se dá no montante de 800 mil

em seu orçamento; a EMCAPA teve um corte de 32%,

montante em 300 mil; o IDAF, 68%, com um corte de 300 mil

reais, corte esse de fundamental importância, pois o Espírito

Santo está há quase dois anos sem foco da febre aftosa,

razão pela qual queremos que o Espírito Santo seja

considerado, como tantos outros, Estado que trabalha em

defesa da agropecuária brasileira. 

Neste momento de globalização da economia, quando a

agropecuária do Espírito Santo precisa se preparar para tornar-se competitiva,

edita-se essa medida desastrosa, que, sem dúvida, terá reflexos altamente

negativos para o homem do campo, tirando dele os mecanismos necessários ao

enfrentamento da competitividade. 

Quero ressaltar o importante papel do setor primário para toda a

sociedade capixaba como fonte geradora de empregos, rendas e alimentos. Essa

medida fará acelerar o êxodo rural e contribuirá para o aumento dos graves

problemas sociais do meio urbano, com aumento dos bolsões de pobreza e, sem
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dúvida, prejudicará o próprio Estado, ao reduzir de forma drástica a arrecadação

tributária.

Observa-se que houve violenta discriminação contra o setor

produtivo primário, enquanto em outros setores houve até aumento de dotações

orçamentárias. 

Acresce salientar que a dotação para o setor agrícola

representou em 1997 apenas 1,73% do orçamento estadual, a menor de toda a

história do meu Estado.

Esta nota reflete a unanimidade de pensamento dos produtores

e dos trabalhadores rurais e dos cooperativistas. 

O jornal de maior veiculação nos meios públicos de nossa

cidade traz que "Corte de verbas prejudicará a agricultura." E esse corte significa o

montante de um milhão e quatrocentos milhões de reais. E foram gastos aonde?

Mais uma vez, repito, a EMATER, a EMCAPA e o IDAF são empresas que têm por

obrigação organizar, dar suporte e fiscalizar a nossa produção. 

Com a redução da dotação orçamentária, temos certeza de que

a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Espírito Santo, mais uma vez, está sendo

discriminada pelo Governo do Estado. Presto esse testemunho, Sr. Presidente,

porque na Comissão do Orçamento da União, da qual tivemos o prazer de

participar, discutimos cansativamente a distribuição orçamentária, principalmente

no que se referia à área da agricultura do Espírito Santo. Recebemos naquela

ocasião a visita da Diretora, Dra. Margarete, para solicitar ajuda. Pouco importou ao

Governo do Estado a nossa luta na Comissão de Orçamento, como pouco importa

ao Secretário da Agricultura do Estado do Espírito Santo, Dr. Renato Casagrande,
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que disputará este ano uma vaga para a Câmara Federal, nossa luta junto ao

Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 

No entanto, sabemos que, hoje, esse Ministério é o sustentáculo

da agricultura do nosso Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Estado do

Espírito Santo vem tratando sua agricultura com discriminação, no entanto quero

parabenizar a Confederação de Agricultura do Estado, a FETAES , a Organização

das Cooperativas, a Sociedade Espírito-Santense dos Engenheiros Agrônomos e

dos Médicos Veterinários do Estado do Espírito Santo e a Associação dos

Engenheiros Florestais do Espírito Santo pelo sério trabalho que realizam.

A nota acentua que, nos últimos três anos, os recursos

destinados à agricultura estadual caíram de 2,35% para 1,73%, o que, para o

orçamento do Estado, já significa um corte expressivo. Sabemos que as empresas

de pesquisa e fiscalização da área já sofrerão grandes prejuízos, e em

conseqüência poderemos até perder espaço junto ao comércio europeu, onde

disputamos lugar na comercialização de carne, de mamão papaia e café, do qual o

Estado é hoje o segundo maior produtor do País.
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - A Mesa informa que o

tempo destinado ao PTB, nas Comunicações Parlamentares, será divido entre a

Deputada Maria Valadão e o Deputado Francisco Rodrigues.

Com a palavra a Deputada Maria Valadão.

A SRA. MARIA VALADÃO  (PTB-GO. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, atendendo a reivindicações de

produtores rurais de diversos Municípios do meu Estado, Goiás, volto a esta tribuna

para falar sobre o Código de Trânsito Brasileiro em vigor e suas implicações na

área rural. Por diversas vezes, pronunciei-me nesta Casa a favor das novas regras

de trânsito, bem como de uma ampla divulgação, conscientização e educação antes

da aplicação das multas.

Os produtores rurais, notadamente os mais carentes, estão

enfrentando sérias dificuldades, devido às exigências do novo código no que se

refere ao deslocamento de máquinas agrícolas e transporte de trabalhadores rurais

para o campo. A maioria desses trabalhadores não possui carteira de habilitação

profissional e alguns nem mesmo a comum. Grande parte dos Municípios goianos

não conta com um serviço de banca examinadora para habilitação, o que é feito em

Goiânia, dificultando o acesso para aqueles que residem distante da Capital. 

Os produtores têm sido autuados de forma bastante rígida por

policiais do trânsito, com multas que chegam a até 500 reais, apenando

principalmente o mais pobre. As regiões agrícolas estão no período da safra,

ocasião em que há constantes deslocamentos de máquinas do setor, transporte de

combustíveis e de agricultores. 

A aplicação imediata do novo código nesta fase dificulta o

processo da colheita, pois são poucos os condutores de tratores e de outros
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veículos que possuem carteira de habilitação profissional. Além disso, os veículos

agrícolas são antigos, o que demandaria um certo tempo para revisá-los e colocar a

documentação em dia, mesmo porque os seus proprietários não dispõem de

recursos financeiros para tanto.

Em face do exposto, apelo às autoridades competentes, por

meio desta Presidência, que conceda um prazo de tolerância aos produtores rurais,

para que estes se informem melhor sobre as novas regras e possam se adequar a

elas, de forma a não prejudicar o bom andamento da safra e das atividades normais

do campo.

Era o que tinha a dizer.
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 O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - A Presidência concede

a palavra, pela ordem, por um minuto, ao Deputado Luciano Pizzatto, que pretende

encaminhar à Mesa projeto de sua autoria. 

O SR. LUCIANO PIZZATTO  (PFL-PR. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero destacar de forma especial a importância da

matéria transmitida ontem pela Rede Globo  sobre a questão dos deficientes

físicos, no caso, deficientes visuais. 

Tenho apresentado vários projetos de lei relacionados a essa

parcela da população, notadamente o que determina que a moeda brasileira tenha

inscrição em braile. Agora encaminho à Mesa projeto de lei que determina livre

trânsito aos deficientes físicos que utilizem qualquer tipo de meio eletrônico ou

mesmo animais para sua locomoção..
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Para utilizar o restante

do tempo destinado ao PSDB para as Comunicações Parlamentares, esta

Presidência concede a palavra ao Deputado Sebastião Madeira.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA  (PSDB-MA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupei ontem esta tribuna para

registrar a indignação — que não é só minha, mas dos 250 mil habitantes da cidade

de Imperatriz — com o ato de delação do Senador Edison Lobão, que denunciou

quatro emissoras de televisão de Imperatriz, RTVs, porque as mesmas faziam

programas ao vivo.

O DENTEL, órgão da ANATEL, lacrou essas quatro emissoras

de televisão. E ontem registramos aqui o nosso brado e a pergunta que está na

garganta minha e na de todos os moradores daquele Município: por que só em

Imperatriz? Milhares de RTVs funcionam, principalmente na Amazônia, e fazem

programação ao vivo todos os dias. E apenas em Imperatriz quatro foram lacradas.

O Senador Edison Lobão ocupou a tribuna do Senado e, em

pronunciamento, disse: 

O Deputado Sebastião Madeira, de maneira autoritária,

para dizer o mínimo, vem à tribuna da Câmara e diz que se

trata de um ato de arbítrio do Ministério das Comunicações,

que a atitude do DENTEL constitui uma vergonha nacional e

que iria ele próprio exigir do Ministro das Comunicações que

restabelecesse prontamente o funcionamento integral

daquelas televisões, ou seja, proporá ao Ministro das

Comunicações que não cumpra a lei, que a descumpra,

convidando, assim, S.Exa. o Ministro das Comunicações,
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Sérgio Motta, a uma atitude de conivência com o

descumprimento da lei, como vinha ocorrendo naquela cidade.

(...)Existem muitas dessas emissoras espalhadas pela

Amazônia e quase a sua totalidade cumpre a legislação

vigente. A emissora à qual me refiro não a cumpre. Por isso,

foi punida pelo DENTEL. 

O Senador Edison Lobão sabe muito bem que é mentira o que

disse. As RTVs em toda a Amazônia fazem, sim, programação ao vivo e não são

punidas pela ANATEL. A revolta e a indignação da população da região tocantina

devem-se ao fato de que apenas as quatro emissoras de Imperatriz foram lacradas.

O que S.Exa. não disse em seu discurso — mas eu o direi aqui — foi qual o pano

de fundo dessa disputa. Essas quatro emissoras, que têm grande interação com a

sociedade, faziam campanha de valorização das lideranças políticas da região

tocantina. Pediam à população que na próxima eleição votasse em candidatos que

tivessem compromisso com a região. 

O Senador Edison Lobão pretende fazer de sua esposa

Deputada Federal e lançou sua candidatura na Cidade de Imperatriz, onde tem

também uma emissora, a TV Difusora , que faz e acontece. Inclusive na semana

passada realizou enquêtes  editadas contra os políticos com os quais sua esposa

poderia concorrer, fazendo retaliações. S.Exa., contudo, resolveu retaliar também

as quatro RTVs que realizavam essa campanha de valorização dos políticos da

terra.

Não podemos concordar com isso. Denunciamos desta casa o

modo arrogante — este, sim —, autoritário e prepotente de tentar trazer
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representantes para o Congresso Nacional à custa do Poder Político, do poder

econômico e, principalmente, de algum tipo de censura. 

Fomos ao Ministro das Comunicações não para exigir que a lei

fosse descumprida, mas para que fosse cumprida. Dissemos em nosso

pronunciamento — e as notas taquigráficas estão à disposição de todos — que, se

fosse o caso, até exigiríamos do Ministro Sérgio Motta o cumprimento dessa lei em

todo o País, ou seja, que nenhuma RTV pudesse fazer programa ao vivo, porque a

lei não pode valer apenas para Imperatriz. Fazer valer apenas para Imperatriz é

uma medida odiosa, restritiva e vergonhosa. 

Continuo a afirmar a mesma coisa: ou todas as RTVs podem

fazer programa ao vivo ou nenhuma delas poderá fazê-lo. Essa lei não pode valer

apenas para Imperatriz para agradar o Senador Edison Lobão e abrir caminho para

a sua esposa virar Deputada Federal. 
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Concedo a palavra ao

Deputado Francisco Rodrigues. S.Exa. disporá de seis minutos, tempo restante do

PTB para as Comunicações Parlamentares. Os outros quatro minutos do partido

foram utilizados pela Deputada Maria Valadão.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB-RR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última semana estive em meu

Estado, Roraima, onde procurei verificar todas as obras do Governo Federal em

execução. A primeira obra visitada, diga-se de passagem, é importantíssima para a

integração do Estado no processo de desenvolvimento amazônico e está em fase

de execução.

Refiro-me à construção e asfaltamento da BR-174, que liga

Manaus à fronteira com a Venezuela, cortando todo o Estado de Roraima no

sentido longitudinal. Tomamos conhecimento de que o Governador, vindo a

Brasília, teria comunicado à Presidência da República que a obra pode ser

inaugurada ainda no corrente mês de março.

Entretanto, Srs. Parlamentares, esta obra, que é gigante como o

é a dimensão amazônica, possui 890 quilômetros de extensão e ainda requer

asfaltamento, construção de pontes etc. O que nos preocupa neste momento é o

fato de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso precisa receber informações

reais, que levem o Governo no caminho do cumprimento das 42 obras do Plano

Brasil em Ação, sem causar algum desgaste político para o Presidente Fernando

Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, andei mais de mil quilômetros nos dois sentidos,

entre a Capital do Amazonas e a fronteira com a Venezuela, e verifiquei que ainda

faltam mais de 40 quilômetros para concluir o asfaltamento — e este, inclusive, é de
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qualidade duvidosa, pois já começam a aparecer os primeiros buracos em um

asfalto de menos de três anos. Se não bastasse isso, dezenove pontes ainda estão

por ser iniciadas. Entendo que a Casa Civil da Presidência da República não

admitirá a inauguração de obra que nem ao menos acabou. 

Preocupo-me, entretanto, porque não queremos que o

Presidente se exponha, não queremos que a imprensa nacional, que certamente vai

participar dessa "inauguração", entre aspas, o deixe numa situação delicada, como

já aconteceu em relação à obra da Barragem do Jucazinho, no Estado de

Pernambuco. 

O Presidente está no caminho certo: está priorizando obras

importantíssimas e fundamentais para nosso País. Não pode, portanto, ser

enganado por Governadores inescrupulosos, como é o do meu Estado, que está

procurando fazer com que o Presidente inaugure algo inacabado, simplesmente

porque estamos no período eleitoral e ele está numa situação extremamente

dificultosa: dos três candidatos, ocupa o Governador o 3º lugar na pesquisa de

intenção de votos.

Sr. Presidente, registramos esta nossa preocupação apenas

para fazer um alerta à Casa Civil da Presidência da República,para não entrar

nesse jogo errado do Governador do meu Estado, Neudo Campos. São criadas

situações de constrangimento.

Constato — com a experiência de dezessete anos

acompanhando as construções do meu Estado e com três mandatos parlamentares

consecutivos — que não é possível inaugurar obras inacabadas. É o alerta que

faço. 
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Tenho absoluta certeza de que o Presidente Fernando Henrique

Cardoso não admitiria — tendo conhecimento — inaugurar obra não concluída.

Portanto, Sr. Presidente, deixo bem claro que não pode o Governador do Estado de

Roraima, Sr. Neudo Campos, iludir os técnicos do DNER, Departamento Nacional

de Estradas e Rodagens, o Ministro dos Transportes, Sr. Eliseu Padilha, e

convencê-los a inaugurar irresponsavelmente tal obra.

É uma obra vultosa, gigantesca, do Governo Fernando Henrique

Cardoso, mas não pode o Governador Neudo Campos, irresponsavelmente, jogar o

Presidente da República nessa aventura desastrosa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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 O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Para falar pelo PFL,

estão inscritos os Srs. Deputados José Lourenço e Paulo Lima.

A Presidência, inicialmente, concede a palavra ao nobre

Deputado Paulo Lima, pelo PFL.

O SR. PAULO LIMA  (PFL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há cerca de um mês, a Folha de S.Paulo ,

edição de 24 de janeiro de 1998, no artigo do ilustre jornalista Fernando Rodrigues,

intitulado "A Canoa de Maluf e do PFL", revelou fatos sobre os quais apenas alguns

integrantes do PFL tinham conhecimento àquela época, quais sejam: as

divergências entre a cúpula nacional do PFL e o Diretório Regional do Estado de

São Paulo.

 Fazendo oportunas observações sobre o fraquíssimo

desempenho do atual Prefeito da Capital, Celso Pitta, eleito com o aval do seu

antecessor, Paulo Maluf, hoje candidato ao Governo do Estado de São Paulo,

aquele ilustre jornalista assinalou que, na realidade, o que está por trás de um

suposto desembarque dos pefelistas da candidatura Maluf é uma disputa de poder

interno no PFL. E, mais adiante, acrescentou que os defensores da candidatura

própria do PFL ao Governo de São Paulo são o Vice-Presidente Marco Maciel e o

Presidente do PFL, Jorge Bornhausen, aos quais acrescento os nomes dos

preclaros Deputados Luis Eduardo Magalhães e Inocêncio Oliveira. 

Passado apenas um mês da publicação do artigo, em que o

jornalista também registrou que é certo que a desastrosa administração de Celso

Pitta respingue em Paulo Maluf, comprovou-se seu vaticínio. Conforme noticiado

pela imprensa, o Meritíssimo Juiz da 9ª Vara da Fazenda Pública, Dr. Venício de

Paula Salles, condenou os Srs. Paulo Maluf e Celso Pitta e determinou a
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suspensão dos direitos políticos de ambos por quatro anos e aplicou ainda, a cada

um, multa equivalente a oitenta vezes o valor da remuneração que recebiam à

época da aplicação indevida do dinheiro destinado ao pagamento de precatórios. 

É certo que dessa decisão cabem recursos, talvez até ao

Superior Tribunal de Justiça, e é certo também que não cabe a mim, Deputado mais

votado do PFL de São Paulo, tecer juízos de valor sobre a sentença do ilustre

magistrado. Cabe-me apenas lembrar que os artigos previstos na Constituição

Federal estabelecem, com absoluta clareza, as condições que devem ser

observadas para a emissão de títulos pelos Estados para pagar precatórios e que

tais condições foram claramente infringidas pelo atual candidato do PPB ao

Governo Estadual, Sr. Paulo Salim Maluf, e pelo atual Prefeito Celso Pitta. Segundo

o noticiário de hoje do jornal O Estado de S. Paulo , páginas A-1 e A-4, os dois

condenados "são acusados do desvio de 1,23 bilhão no caso dos precatórios".

Assomo a esta tribuna, Sr. Presidente, para registrar que,

enquanto os dirigentes do meu partido, entre os quais se incluem os ilustres

Congressistas acima citados, agem às claras em fiel obediência aos compromissos

democráticos e às próprias diretrizes do PFL, lutando pela própria candidatura ao

Governo de São Paulo, o diretório regional atua no sentido inverso e não poupa um

só esforço no sentido de tornar meu partido caudatário da candidatura do

ex-Prefeito e ex-Governador de São Paulo, Sr. Paulo Salim Maluf, que acaba de ser

condenado pela Justiça e que, portanto, traz o estigma de todos os vícios que o

PFL tão veementemente tem condenado, em particular pela palavra clara e lúcida

de seus líderes acima citados.

Fica, portanto, o PFL em esdrúxula ou pelo menos contraditória

situação porque dirigentes estaduais de menor expressão, alguns até trânsfugas de
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outros partidos e que nunca passaram pelo crivo das urnas, nem são conhecidos

por qualquer trabalho em prol da comunidade do Estado de São Paulo,

contraponham-se às diretrizes do partido e à orientação de seus chefes e procurem

viabilizar candidaturas que nada têm a ver com o PFL, que deslustram o nosso

passado em prol da moralidade pública e não nasceram do consenso e da escolha

das bases partidárias.

Que motivos não revelados movem esses dirigentes menores do

PFL de São Paulo? Certamente não vêm ao encontro das diretrizes partidárias,

nem dos ideais da democracia. E há de ser por isso que agem nas sombras e

penumbras, nunca recomendáveis àqueles que lutam pelo desenvolvimento de

nosso País e pela plenitude do regime democrático e repudiam acordos velados e

"costurados" sem a democrática e salutar audiência das bases pefelistas do Estado

de São Paulo.

Para finalizar, resta-me registrar o clamor das reivindicações

das bases do PFL de São Paulo, em favor da candidatura própria, da escolha do

candidato na convenção partidária e do compromisso de todos os convencionais

com a candidatura daquele que vier a ser por elas escolhido.

 O Sr. Secretário de Planejamento Municipal, ex-Partido Liberal,

usa toda a estrutura da máquina municipal de assessores mais os recursos

públicos da Secretaria do Estado de São Paulo para fazer campanha para o Sr.

Paulo Maluf, de outro partido.

Está aí a contravenção. Fica a denúncia ao Ministério Público e

à Procuradoria-Geral da República. 

E, por último, peço o afastamento daqueles que, no Diretório

Regional do PFL, em São Paulo, movidos ou não pelo compromisso subalterno, se
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insurgirem contra essas diretrizes que existem apenas para aprimorar a democracia

e preservar a moralidade pública.

Era o que tinha a dizer. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

581



O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Concedo a palavra ao

nobre Deputado José Lourenço, pelo PFL. 

O SR. JOSÉ LOURENÇO  (PFL-BA. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago ao conhecimento desta Casa e do

povo da Bahia, meu Estado, a visita que fizemos à região cacaueira, mais

precisamente a uma fazenda de cacau, propriedade rural onde se fazem

experiências avançadas, cujos resultados têm comprovadamente atendido à

salvação e à recuperação da lavoura cacaueira por meio da clonagem. 

Nos últimos dias de fevereiro, lá estiveram presentes o

Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Pedro Parente, o Presidente do

Banco do Brasil, Paulo Ximenes, e o Presidente do Banco do Nordeste, Byron

Queiroz, acompanhados de comitiva liderada pelo Governador do meu Estado,

Paulo Souto, que, juntamente com o Antonio Carlos Magalhães, o Líder do nosso

partido, Deputado Luis Eduardo, e a bancada da Bahia no Congresso Nacional vêm

reivindicando às autoridades federais trabalho imediato e constante, visando à

consolidação e ao refinanciamento das dívidas da cacauicultura e novos créditos

para a recuperação dessa lavoura tão importante para o País.

Durante séculos, o Brasil foi auto-suficiente em cacau, e a Bahia

contribuiu com bilhões de dólares para a riqueza nacional. É inaceitável, pois, que

hoje tenhamos um quadro de desemprego, que paire um clima de frustração

causado pela incidência da praga da vassoura-de-bruxa em uma cultura cuja

produção está atualmente em um terço da de anos atrás, que ultrapassava 400 mil

toneladas e proporcionava ao País divisas em torno de 1 bilhão de dólares.

A afirmação do Ministro Pedro Parente era a de que o Governo

Federal iria equacionar esquema de financiamento a fim de que a lavoura voltasse
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a ter a importância que sempre teve para a economia do Estado da Bahia como

fonte geradora de riqueza e de empregos. Esse é um segmento da nossa

agricultura que contribui para a riqueza nacional e em muito para a justiça social

numa ampla faixa do meu Estado, que tem como cidades principais Itabuna e

Ilhéus, no baixo sul da Bahia.

Portanto, queremos dizer ao Secretário Executivo do Ministério

da Fazenda e aos Presidentes dos Bancos do Brasil e do Nordeste que estamos

estimulando o Governo Federal a fim de que essas medidas anunciadas in loco ,

tendo como testemunha maior o Governador Paulo Souto, deixem de ser um

discurso e se transformem rapidamente em medidas concretas, que irão ao

encontro dos anseios da lavoura do cacau, dos milhares de trabalhadores e dos

mais de cem mil hoje desempregados. 

 Estamos certos de que, com o financiamento e com as novas

técnicas hoje utilizadas, iremos recuperar a lavoura, e a região do cacau voltará a

ter, como no passado, importância fundamental para a economia e para o quadro

social do meu Estado.

 Digo às autoridades federais que estamos atentos ao

desenvolvimento deste programa. Que seja implantado de imediato e tenha curso

rápido, pois há muito tempo deveria ter recebido maior atenção do Governo

Federal.

Era o que tinha a dizer.
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 O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Concedo a palavra ao

Deputado Lindberg Farias, pelo PSTU, que disporá de 10 minutos na tribuna.

O SR. LINDBERG FARIAS  (PSTU-RJ. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, como Deputado do PSTU do Rio de Janeiro, não poderíamos deixar

de ocupar esta tribuna para prestar solidariedade às vítimas do Edifício Palace II.

Não poderíamos também deixar de exigir que a Câmara dos Deputados adote uma

posição firme no sentido de cassar o mandato do Deputado Sérgio Naya. Há um

clamor nas ruas e nesta Casa pela cassação do Deputado Sérgio Naya. 

No entanto, nós, do PSTU, queremos ir mais além. Achamos

importante mostrar aos trabalhadores brasileiros que Sérgio Naya não é um fato

isolado. Sérgio Naya é o próprio retrato da elite brasileira. Como Sérgio Naya, há

muitos outros nesta Casa que participam de barganhas com o Presidente Fernando

Henrique Cardoso. 

É preciso dizer que latifundiários, banqueiros e empreiteiros

fazem o que querem em nosso País, e mais ainda no Governo Fernando Henrique

Cardoso. Esse mesmo Governo anistiou dívidas dos latifundiários em troca de

votos em seus projetos de reformas econômicas, como a da Previdência e a

administrativa. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso concedeu rios de

dinheiro aos banqueiros via PROER. O Presidente Fernando Henrique Cardoso

favoreceu empresários, empreiteiros. E, no caso do Deputado Sérgio Naya, como

bem denunciou o colunista Ricardo Boechat, do jornal O Globo , houve uma

negociação entre Fernando Henrique Cardoso e o referido Deputado. Foi adiado o

leilão de um shopping center , pois Sérgio Naya tem uma enorme dívida para com

o Banco do Brasil. 
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O Presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu cinicamente

— está hoje em todos os jornais — um discurso de solidariedade para com as

vítimas. 

Nós, do PSTU, queremos dizer que Sérgio Naya é um dos

Parlamentares da base governista que negocia seu voto com Fernando Henrique

Cardoso. E Fernando Henrique Cardoso favoreceu os negócios do Dr. Sérgio Naya.

Isso o Brasil precisa saber.

Nesse momento em que há um grande clima de comoção na

sociedade brasileira, Fernando Henrique Cardoso e seu Governo fazem qualquer

tipo de negociação com latifundiário, com banqueiro ou com empreiteiro para obter

voto favorável aos seus projetos de reformas, que são contra o povo.

 É preciso também dizer que neste Congresso Nacional há

outros, muitos outros que fazem o mesmo, que conseguem barganhas por um voto

aqui, outro ali, a favor das reformas do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Ao mesmo tempo em que prestamos solidariedade às vítimas do

Edifício Palace II e exigimos a cassação do Deputado Sérgio Naya, fazemos esse

alerta aos trabalhadores do Brasil. Existem milhares de Sérgio Naya, existem

muitos Sérgio Naya nesta Casa, e o Governo Fernando Henrique Cardoso financia

os negócios escusos do Sr. Sérgio Naya. O Governo Fernando Henrique Cardoso é

o Governo das barganhas. 

Nesse momento de comoção, não poderíamos deixar de fazer

esse alerta aos trabalhadores. Vamos cassar o mandato do Deputado Sérgio Naya,

mas o povo e os trabalhadores brasileiros têm de denunciar esse sistema como um

todo, esse sistema que corrompe, que mostra o grau de degeneração e de

putrefação do Estado capitalista brasileiro.
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Peço ao Sr. Presidente que conceda o resto do tempo destinado

ao PSTU ao Deputado do PT, o combativo Deputado Milton Temer.
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - A Presidência concede

a palavra ao Deputado Milton Temer, que utilizará o restante do tempo destinado

ao PSTU nas Comunicações Parlamentares.

O SR. MILTON TEMER (Bloco/PT-RJ. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, agradeço ao Deputado Lindberg Farias por me

conceder a honra de usar o restante do tempo destinado ao PSTU para fazer uma

manifestação como Parlamentar do PT, eleito pelo Rio de Janeiro, assim como o

Deputado Lindberg Farias, que com muito brilho honra seu mandato.

 Quero ir no mesmo veio da discussão levantada pelo Deputado

Lindberg Farias, sem muita diferença. Apenas reitero o que nós, do Partido dos

Trabalhadores, consideramos fundamental nesse episódio Sérgio Naya. 

Essencialmente, queremos lamentar a necessidade, mais uma

vez na realidade brasileira, de perda de vidas humanas, de massacre de patrimônio

de cidadãos de classe média para que a chamada opinião pública se levante contra

aquilo que se tornou uma prática no dito Governo ético, tucano e pefelista do Sr.

Fernando Henrique Cardoso.

Não é segredo para ninguém que a suspensão da execução de

dívida bancária da ordem de 17 milhões do Sr. Deputado Sérgio Naya ocorreu

simultânea e coincidentemente ao tempo em que se realizava a votação da reforma

administrativa. Mas não foi apenas o Deputado Sérgio Naya beneficiado com isso. 

Por absoluta adesão ao plano de Governo, a insuspeita

jornalista Miriam Leitão, no último domingo, disse claramente em sua coluna — se é

que era preciso — que a Operação Previdência, em nome de salvar 1 bilhão de

reais, ao contrário do que se diz, na verdade corta direitos sociais dos

trabalhadores. Para fazer isso se impõe uma anistia aos grandes devedores rurais
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— que ela mesma classifica de "os latifundiários" — da ordem de 5 bilhões de

reais. São outros Sérgios Nayas. 

Se fizermos o levantamento não só de quem teve a execução de

suas dívidas suspensa, mas principalmente de quem obteve privilégios na liberação

de operações, inclusive na compra de votos — até hoje esta Casa não teve a

coragem de apurar a ação do Ministro Sérgio Motta —, vamos ver que o episódio

Sérgio Naya é apenas o tumor que estourou nesse tipo de relação putrefata do

Governo tucano-pefelista com a Maioria no Congresso.

O Partido dos Trabalhadores encaminhará representação ao

Ministério Público para que se investigue quem deu a ordem para suspender a

execução da dívida de Sérgio Naya. É preciso que se indique o autor dessa anistia

ilegal, corrupta, digna de emoldurar a forma de aprovação das emendas da

Previdência e da reforma administrativa neste plenário.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Concedo a palavra ao

Deputado Augusto Nardes, pelo PPB, que disporá de dez minutos na tribuna.

O SR. AUGUSTO NARDES  (PPB-RS. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um dos problemas mais sérios enfrentados

atualmente em nosso País é a falta da definição de uma política agrícola. Venho de

um Estado eminentemente agrícola, o Rio Grande do Sul, e estamos na expectativa

de uma boa safra, especialmente de soja. No entanto, não podemos esperar um

ano bom sem uma política agrícola permanente.

 É necessário se dizer que o Brasil precisa estabelecer uma

política permanente, acabar com as improvisações que notabilizaram

especialmente os Governos dos Presidentes José Sarney, Fernando Collor e Itamar

Franco. Parece-me que agora, com a estabilidade da moeda, estamos vivendo um

novo momento na agricultura brasileira, mas ainda falta uma política de médio e

longo prazos.

Com a Frente Parlamentar da Agricultura, avançamos em vários

pontos importantes. Recentemente conseguimos definir a RECOOP, Recuperação

das Cooperativas, que poderão renegociar as suas dívidas, obter uma

capitalização.

No ano passado, asseguramos a securitização para os

produtores rurais. Foram beneficiados aproximadamente 400 mil produtores. Além

disso, viabilizamos uma negociação neste ano para os possuidores de dívidas

superiores a 200 mil reais. Isso se deve ao trabalho da Frente Parlamentar da

Agricultura, da qual fizemos parte. No que diz respeito à securitização, ainda há

muitos pontos a serem discutidos. O Banco do Brasil não vem fazendo os
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recálculos, como ficou acertado com o Governo, que precisa refletir sobre este

problema.

Queremos que o produtor possa pagar a sua conta. O que não

desejamos é que pague o que não é factível, o que ultrapasse os limites impostos

pela lei. Portanto, recalcular a dívida dos produtores é um dos pontos falhos da

securitização da dívida agrícola.

Como integrante da Frente Parlamentar da Agricultura, entendo

que nós, que somos vinculados ao setor primário, devemos pressionar o Governo

para que o Banco Central libere os recursos e promova as negociações, a fim de

seja possível efetuar o pagamento das dívidas de forma correta e justa.

Alguns Estados vivem momento muito difícil, devido à

indefinição de um plano agrícola. A nossa expectativa é a de que o Ministro Arlindo

Porto possa determinar isso o mais rapidamente possível. Atualmente no Brasil,

com a estabilidade da moeda, existe a possibilidade de se projetar a agricultura

para o futuro. Já tivemos muitos problemas no passado, mas agora podemos

enfrentar essa situação da política agrícola de forma permanente.

Também cabe neste momento, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, registrar a nossa preocupação com os agricultores em relação ao novo

Código de Trânsito Brasileiro. Outros Parlamentares argumentaram que a

implementação desse código está prejudicando os produtores. No meu Estado, os

produtores, de fato, estão reclamando, alegam que não podem adaptar-se a esse

nova legislação no espaço de tempo em que foi implantada em todo o País.O ideal

é que se desse um prazo de um ano para que os produtores rurais se adaptassem.

Muitos equipamentos não possuem os dispositivos necessários.
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Como se vê, o novo Código de Trânsito Brasileiro traz

dificuldades aos produtores. Faço esta reclamação para que nos possamos

empenhar junto ao DNER, a fim de que seja dado um prazo maior para

implementação desse código. Esse é um dos problemas que o agricultor vem

vivenciando. Abro este parêntese no momento em que analiso a agricultura

brasileira porque o agricultor já arca com um custo muito alto para manter a sua

lavoura; agora, para adaptar os equipamentos ao novo código, está enfrentando

pesadas multas em várias localidades do País. Esperamos que as Secretarias de

Segurança Pública de cada Estado sejam sensíveis a esta questão e que o

Governo Federal, especialmente o DNER, conceda prazo maior para a

implementação desses dispositivos.

Ademais, Sr. Presidente, manifesto meus cumprimentos ao

Presidente Fernando Henrique. Não critico somente, também faço elogios, quando

cabem. Posso mencionar a diminuição — de 2,7% para 2,2% — da contribuição

para o FUNRURAL, no ano passado. Foi uma grande conquista para os nossos

produtores rurais. Diminuir meio por cento significa reduzir custos. Também foi um

trabalho da Frente Parlamentar da Agricultura, que, juntamente com o Ministro

Arlindo Porto, entendeu que era preciso diminuir custos.

Essa redução foi importante, como também foi meritória a

medida governamental de isentar as máquinas agrícolas do IPI — Imposto sobre

Produtos Industrializados, que estava sendo cobrado em todo o País e que poderia

aumentar o custo para os nossos produtores. Felizmente o Governo reviu a posição

e retirou o imposto. Essa medida, somada à anterior, veio em bom momento para

reduzir o custo da produção.
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Esperamos que neste ano a agricultura brasileira possa

desfrutar de proveitosos momentos, já que a expectativa é de boa safra. Mas

esperamos também que o Governo trace uma política permanente. Já não existem

mais desculpas para não estabelecer uma política a médio e longo prazos. A nossa

expectativa é a de que o Governo defina esse plano. Há muito tempo a Frente

Parlamentar da Agricultura vem reclamando isso, e até o presente momento não foi

estabelecido. Aproximam-se as eleições, e o setor primário, caso não se formule

uma política que envolva prazo maior, fará cobranças ao Governo Fernando

Henrique.

Temos esperança de ver essas medidas, especialmente em

relação ao novo Código de Trânsito Brasileiro, sendo adotadas em todo o País,

para que se dê aos produtores rurais, especialmente no Rio Grande do Sul e em

Estados em que há pequena propriedade, tempo suficiente para se adaptarem à

nova lei.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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 O SR. VALDIR COLATTO  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. VALDIR COLATTO  (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para

falar um pouco a respeito de Santa Catarina. O meu Estado, que muitos em Brasília

dizem ser a Suíça brasileira, passa por sérias dificuldades econômicas e

administrativas e ainda é incompreensivelmente discriminado pelo Governo

Federal.

Somos hoje o quinto produtor de alimentos do Brasil, um Estado

de economia diversificada, que produz, exporta, gera empregos. Temos orgulho de

nossa economia, mas ela também apresenta sérios problemas. 

Como Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense,

representante de Santa Catarina, é constrangedor ver como as coisas são mais

difíceis para o nosso Estado. Cito como exemplo a questão da rolagem da dívida. O

Governo do Estado, representado por Paulo Afonso Vieira e José Augusto Hülse,

tem se esmerado para que a rolagem da dívida aconteça. Todos os Estados do

Brasil rolaram suas dívidas. Santa Catarina tem encontrado muitas dificuldades,

criadas não sabemos por quem. Uns dizem que pelo PFL, pelo PPB, por alguns

Senadores que não têm interesse em que Santa Catarina continue sendo um

Estado empreendedor, dificultando assim as ações do Governador Paulo Afonso

para prejudicar o PMDB nas eleições do dia 4 de outubro. Santa Catarina merece a

atenção e o apoio do Governo Federal.

Mas a rolagem da dívida não sai, Sr. Presidente! Outros

Estados já receberam recursos vultosos representando antecipação de receita, mas
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Santa Catarina não recebeu nada a esse título. O Estado não consegue antecipar

uma folha de pagamento com a chamada antecipação de receita. Isso resolveria

dificuldades e sérios problemas do Governo de Santa Catarina, que não ocorrem

por sua culpa. Hoje o Estado é credor do Tesouro Nacional em mais de 200

milhões, pela Lei Kandir, recurso que deveria já ter voltado ao Estado por ser ele

exportador, o que ainda não ocorreu. Santa Catarina está sendo prejudicada ao

não receber esse recurso. 

Temos também dificuldades com o DNER. As obras foram

licitadas, mas não começam, não sabemos o porquê. A duras penas, o Estado de

Santa Catarina já aplicou 40 milhões de reais em obras federais — um crédito com

o Governo Federal —, e não recebe esses recursos. 

Há também, Sr. Presidente, a dificuldade de liberação das

emendas de bancada para Santa Catarina, e não entendemos o porquê.

E, o que é pior, os jornais noticiam a extinção da Agência ou

Secretaria do Banco Central de Santa Catarina, que foi transferida para o Rio

Grande do Sul. Com certeza o Governador Antônio Britto tem mais prestígio do que

toda a bancada de Santa Catarina. Soubemos também da extinção da Delegacia do

Ministério das Comunicações. Simplesmente a extinguiram, transferindo as

competências e atribuições para a Delegacia do Estado do Paraná. Havia

delegacias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Extinguiram a de

Santa Catarina, não sabemos por que nem pela mão de quem. Não entendemos

essa discriminação. Também há notícia de transferência da sede da ELETROSUL

de Santa Catarina e da própria TELESC, que ficaria vinculada ao Paraná, e por aí

afora.
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Queremos deixar aqui registrado que nós, catarinenses, não

aceitamos essa discriminação e o responsável por isso deve tomar providências

para recolocar as coisas em seu devido lugar. O Sr. Presidente da República tem

de olhar melhor para Santa Catarina. Daqui a pouco não saberão por que o PMDB

e o Governo do Estado não correspondem às expectativas do Governo Federal.

Mas nosso Estado está sendo tratado pelo Governo Federal, por Brasília a pão e

água.

Portanto, não aceitamos essa discriminação do Governo

Federal e de vários Ministérios contra Santa Catarina.

Estamos agora sofrendo os efeitos devastadores do El Niño ,

com enchentes arrasando Municípios, e não recebemos nenhum centavo do Sr.

Fernando Catão.

Não suportaremos mais essa discriminação, esse tratamento.

Vamos reagir. Esperamos que todos aqueles que estão boicotando Santa Catarina

deixem de fazê-lo, porque a bancada catarinense não aceita esse tipo de

tratamento dispensado ao nosso querido Estado, que representamos aqui com

muita honra e pretendemos que ele se mantenha vivo, de pé, como todos os

Estados da Federação brasileira.

Era o que tinha a dizer..
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O SR. BENEDITO DOMINGOS - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB-DF. Pela ordem) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos apresentando projeto de lei que

acrescenta o § 2° ao art. 459 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a

seguinte redação: 

Art. 1º..................................................................................

Art. 459...............................................................................

§ 1º.....................................................................................

§2° - Para efeito de contagem dos dias úteis, excluem-se

o sábado, o domingo e feriados federais, estaduais e

municipais

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  

Sr. Presidente, apresento esta proposta porque quando a

Consolidação das Leis do Trabalho foi outorgada, no dia 1° de maio de 1943, os

bancos e as repartições públicas funcionavam também aos sábados. Hoje não

mais, é uma conquista do trabalhador moderno. Na construção civil a semana é de

cinco dias. Apenas o comércio varejista funciona aos sábados, às vezes aos

domingos e feriados. 

Estamos propondo a exclusão porque atualmente o empregador

tem cinco dias para fazer o pagamento do salário, sob pena de pagar pesadas

multas. Ocorre que quando o quinto dia cai no sábado ele é obrigado a pagar na
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sexta-feira. Se porventura ele fizer um depósito em cheque no banco na sexta-feira,

o dinheiro só será liberado na segunda-feira, mas a lei o obriga a pagar na sexta. 

Portanto, sábado não pode ser considerado dia útil para essa

finalidade, já que nesse dia as repartições públicas, os bancos, a construção civil e

a maioria das indústrias não funciona. 

Por isso, achamos que esse projeto virá adequar a lei à

realidade dos dias em que vivemos, dando ao empregador o direito de excluir o

sábado como dia útil para a contagem do prazo para o pagamento do salário. 

Era o que tinha a dizer.  

O SR PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - A Mesa recebe a

proposição de V.Exa., assegurando-lhe a tramitação regimental necessária. 
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O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Com a palavra o Sr.

Deputado Fernando Ferro pelo tempo de 5 minutos.

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT-PE. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago a denúncia de

uma violência gravíssima cometida contra trabalhadores rurais. 

Já é característica da Zona da Mata de Pernambuco a violência

praticada por latifundiários contra trabalhadores, mas uma particularmente nos

chocou. Trata-se do assassinato do trabalhador rural José Severo da Silva,

violentamente agredido e assassinado no dia 1º de março. 

A esposa e o filho de José Severo da Silva foram atropelados

por um trator da Destilaria Agroindustrial São Luiz, no Município de Maraial, e

morreram. Esse trabalhador entrou com uma ação na Justiça para pedir reparação

por conta dessa tragédia, obteve ganho de causa e a indenização atingiu a quantia

de 18 mil reais, mas ele foi misteriosamente assassinado após a Justiça ter

determinado à destilaria que pagasse a indenização. O assassinato ocorreu numa

área onde diversos trabalhadores têm sido mortos após ganharem ações

trabalhistas.

Solicitamos à Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco

a designação de um delegado especial para averiguar essa brutalidade cometida

contra toda uma família — a mãe e a criança atropeladas por um trator e o pai

assassinado por ter reclamado na Justiça.

Isso tem acontecido nessa destilaria, por uma coincidência

cruel, mas achamos que não tem sido por acaso. Trata-se de procedimento
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utilizado por latifundiários, acostumados a descumprir leis. O Presidente Fernando

Henrique Cardoso esteve há pouco tempo na região e anunciou que ali existe uma

elite sem-vergonha. O Presidente tem razão. É uma elite sem-vergonha, mas

também violenta, assassina e provoca tragédias desse tipo. Curiosamente, essa

própria elite banca a campanha do Dr. Fernando Henrique Cardoso. São usineiros,

fornecedores de cana, que participam desse tipo de chacina. Que sejam

observados a legislação trabalhista e o respeito mínimo à pessoa humana. O fato

revela mais uma tragédia lamentável ocorrida na Zona da Mata de Pernambuco.

Portanto, trago à Casa esta denúncia. Encaminhei ao Secretário

de Segurança do Estado pedido para que nomeie um delegado especial para

apurar esse crime, que não é o único. O mesmo já aconteceu com diversos

trabalhadores, o que revela completo desrespeito às leis e, particularmente, aos

mais elementares direitos humanos dos trabalhadores rurais da Zona da Mata do

Estado de Pernambuco.

Era o que eu tinha a dizer.
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O SR. INÁCIO ARRUDA  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA  (Bloco/PCdoB-CE. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna

para encaminhar à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, com base no art. 100,

§ 1º, combinado com os arts. 60, incisos I e II, e 61 do Regimento Interno,

solicitação ao Tribunal de Contas da União de auditoria nos procedimentos

licitatórios para a execução do Projeto do Trem Metropolitano de Fortaleza —

METROFOR.

Sr. Presidente, trata-se da maior licitação pública que deverá

ocorrer no Brasil antes das eleições de 1998; trata-se de uma obra de quase meio

bilhão de reais. O Trem Metropolitano de Fortaleza, obra articulada e trabalhada

pelo Governo do Estado do Ceará, envolve recursos de empréstimos que foram,

digamos assim, garantidos pelo Governo Federal, depois do aval do Senado

Federal, e que cairão na conta do trabalhador cearense, do povo brasileiro. 

Evidentemente não se trata de empréstimos gratuitos. Foram

obtidos junto ao Export-Import Bank of Japan — EXIMBANK e ao Banco Mundial. O

EXIMBANK concederá crédito de 268 milhões de dólares, o Banco Mundial, de 85

milhões e o Orçamento da União também entra a fundo perdido nesse negócio,

somando algo em torno de 500 milhões.

Sr. Presidente, Sras. e Srs Deputados, estamos solicitando a

realização de auditoria especial extraordinária e urgente do Tribunal de Contas da

União, em função de que os dois consórcios classificados para a licitação final

abrigam a empresa ALCATEL, através de duas outras empresas da holding . A
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ALCATEL é uma empresa francesa que, por coincidência, está nos dois consórcios.

Se o consórcio "a" ganhar a licitação, a empresa francesa já ganhou; se o consórcio

"b" ganhar a licitação, a empresa francesa também já ganhou. Então, a empresa

francesa não tem como perder.

Estamos fazendo um questionamento ao Tribunal de Contas. O

pedido de auditoria é para verificar se não estamos caindo no ilícito perigosíssimo

de permitir que uma empresa, por intermédio de suas várias subsidiárias, possa

participar, simultaneamente, de dois, três, quatro ou cinco consórcios ou empresas

que disputam uma mesma licitação. Se isso ocorrer, a Lei nº 8.666 estará

totalmente desmoralizada, juntamente com a Lei de Concessões. É algo grave, que

precisa ser verificado, ou seja, uma empresa participar simultaneamente de dois

consórcios, sendo vencedora antes mesmo de a licitação ocorrer em sua totalidade.

É o requerimento que gostaria de encaminhar à Mesa, para que

se tomem as providências cabíveis e urgentes exigidas pelo caso.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Deputado Inácio

Arruda, as providências regimentais e constitucionais serão tomadas em relação à

proposição que V.Exa. acaba de encaminhar à Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Deputado Antônio Jorge.

O SR. ANTÔNIO JORGE  (PFL-TO. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há poucos dias, o mundo esteve

à beira de uma nova guerra. É que Estados Unidos, Reino Unido e outros países

estavam meticulosamente preparados para atacar o Iraque do ditador Saddam

Hussein, que se recusava a cumprir resoluções aprovadas pelo Conselho de

Segurança da Organização das Nações Unidas, relativas à inspeção de locais onde

estariam sendo fabricadas e armazenadas armas químicas e bacteriológicas.

Todos sabemos que conflitos bélicos dessa envergadura podem

transformar-se em guerras muito mais extensas, com conseqüências imprevisíveis

para toda a humanidade.

Por isso, nesta oportunidade, desejamos prestar nossas

homenagens ao insigne Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, o homem que

conseguiu evitar essa guerra.

Trata-se, Sr. Presidente, de uma das mais importantes

personalidades internacionais deste final de século, que, com extraordinária

dignidade, envidou todos os esforços no sentido de preservar a paz mundial.

Kofi Annan, cumprindo seu papel fundamental de mensageiro da

paz, com a convicção daqueles que abraçam as causas justas, embarcou para

Bagdá e, em conversações com o ditador iraquiano, logrou convencê-lo a abrir as

portas do Iraque para os inspetores da ONU, que agora poderão vistoriar todos os

locais que entenderem importante inspecionar, inclusive os famosos palácios

presidenciais.
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Trata-se de uma importantíssima vitória do diálogo, da

diplomacia e da paz, por intermédio de um dirigente da ONU que resgatou a

dignidade e a importância desse organismo na preservação da concórdia entre os

povos.

Ao chegar à sede da ONU, em Nova Iorque, após sua vitória no

esforço pela paz, Kofi Annan proferiu uma frase que nos impressionou, quando

conclamou a todos com as seguintes palavras: "Jamais subestimem o poder da

oração!"

De fato, quando todos estão unidos por um ideal elevado, o

poder daí emanado é invencível, como essa situação demonstra à sociedade.

Assim, desta tribuna, desejamos prestar nosso modesto tributo a

Kofi Annan, estadista à altura do posto de Secretário-Geral da ONU, que ocupa

com singular competência e dignidade.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Deputado Neiva Moreira. S.Exa. dispõe de até cinco minutos para

seu pronunciamento.

O SR. NEIVA MOREIRA  (Bloco/PDT-MA. Pela ordem. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um fato, com todas

as aparências de manobra política, está ocorrendo em Imperatriz.

A Delegacia do Ministério das Comunicações no Maranhão

lacrou quatro das repetidoras da cidade: TV Capital , filiada à Rede Record , CRC,

à Bandeirantes , TV Tocantins , à CNT, e TV Nativa , à Manchete . A notificação foi

feita no mesmo instante do fechamento, em plena noite sábado de Carnaval. O

assunto foi objeto de ampla reportagem da Folha de S.Paulo  do dia 28 de

fevereiro. 

O argumento dos lacradores é de que as quatro estações não

têm permissão para transmitir programas ao vivo. Segundo se sabe em Imperatriz,

o argumento tinha alvos definidos, porquanto na região tocantinense e na área da

Amazônia, que atinge o Vale do Tocantins, outras retransmissoras com respaldo

político fazem o mesmo e não são punidas. 

Seja como for, causou indignação em Imperatriz, onde aquelas

retransmissoras são muito populares, a maneira como se impôs o lacre. Não houve

uma advertência que permitisse às direções apresentar suas alegações em prazos

legais e fazer uma defesa prévia contra a medida, que consideram à margem da lei.

Os proprietários das retransmissoras e a própria população de

Imperatriz consideram o fato uma medida política que teria sido conseguida pelo

Senador Edison Lobão no Ministério das Comunicações. No momento, em

Imperatriz, cidade de aproximadamente 300.000 habitantes, em região de enorme
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influência cultural e econômica, ficaram apenas a TV Imperatriz  (Rede Globo ), que

pertence ao Grupo Sarney, e a Difusora (SBT), de propriedade da própria família

Lobão.

A Folha de S.Paulo incluiu em sua reportagem a reação do

diretor da TV Tocantins , Clélio Silveira, que denunciou a violência como "uma

medida política". "É um ato de truculência contra a liberdade de imprensa no

Maranhão. Lobão está pensando que está no tempo do AI-5", declarou Conor

Farias, da TV Capital . 

Sr. Presidente, não há dúvidas de que algo de pressão política

deve envolver aquele ato de lacrar as TVs de Imperatriz, sobretudo pelas

circunstâncias em que foi realizado.

As acusações ao Senador Edison Lobão devem ser por ele

esclarecidas. Mas pelo caráter autoritário daquele fato, pelas suas características

de violência, um simples desmentido, com as televisões fechadas, não seria

suficiente. Aspiramos a que o Senador Edison Lobão se junte à grande maioria do

povo de Imperatriz na desaprovação daquele procedimento arbitrário. Mais do que

isso: que mobilize a sua influência no Governo para que logo seja tornada sem

efeito a decisão que todos condenamos, e voltem as TVs de Imperatriz ao seu

funcionamento normal.
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O SR CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE  (Bloco/PT-DF. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna na

noite de hoje para falar, mais uma vez, de questões relacionadas ao Distrito

Federal. Quero falar da situação caótica encontrada pelo Sr. Cristovam Buarque

quando assumiu o Governo do Distrito Federal no dia 1º de janeiro de 1995. 

O Governador Cristovam Buarque vem num processo de

implantação da cidadania, de reconstrução da cidade, como a reconstrução de

escolas e de hospitais, a pavimentação de ruas e estradas, e de implantação de

projetos inovadores como a Bolsa-Escola, mas tinha um local da cidade que ainda

estava por ser recuperado, uma obra monumental, a Estação Rodoviária de

Brasília. Por lá passam em média 400 mil pessoas a cada dia. A Estação

Rodoviária iria cair, e seria um desastre uma estrutura daquelas desabando sobre a

cabeça das pessoas. 

O Governo Democrático e Popular do Prof. Cristovam Buarque

determinou também a reconstrução da Estação Rodoviária de Brasília. Em

negociação com o Instituto do Patrimônio Histórico, o Governo obteve autorização

para tal. Houve uma licitação pública, da qual várias empresas participaram. A

empresa do arquiinimigo do Distrito Federal e do Governo Democrático e Popular,

do empresário sonegador de impostos Luiz Estevão de Oliveira ficou em terceiro

lugar, porque foi a que apresentou o terceiro menor preço. Portanto, duas

empresas, a primeira e a segunda, ofereceram preço menor do que a empresa do

arquiinimigo. 
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Pois bem, esse cidadão, que tomou de assalto o PMDB do

Distrito Federal e é perigosíssimo, resolveu denunciar, através da facção do PMDB

local, que teria havido superfaturamento da obra. No entanto, sua empresa ficou em

terceiro lugar com relação a preço. 

Não conseguindo embargar a obra, busca ele o apoio de um

subprocurador da República que está sendo assessorado por um elemento que

também é inimigo do Distrito Federal e de sua população, Sr. Carlos Magalhães,

candidato a Deputado pelo PMDB do Distrito Federal. Todos estão a fazer alarde e

a tentar embargar a obra porque não querem que o Distrito Federal tenha uma

rodoviária bonita, que seja um cartão de visita da cidade, que a obra seja concluída.

Sr. Presidente, já faz dois anos que o Governo vem recuperando

a rodoviária, dois anos de obras internas, de recuperação de todas as vigas e todos

os pilares, trabalho em que estão sendo gastos cerca de 12 milhões de reais,

dinheiro do próprio Tesouro do Distrito Federal, e agora estão tentando impedir a

conclusão da obra porque estão apavorados com o apoio popular, que as

pesquisas começam a demonstrar, ao Governador Cristovam Buarque. Em sete

meses, a aprovação à administração Cristovam Buarque aumentou vinte pontos,

segundo pesquisa encomendada pelo Correio Braziliense , e não pelo nosso

Governo. O Governo Cristovam Buarque hoje está com 57% de apoio popular. 

Portanto, eles têm medo da conclusão do volume de obras que

estamos fazendo porque sabem que o Governo Cristovam Buarque será imbatível

nas urnas no Distrito Federal. Tentam prejudicar toda uma população — são 400

mil pessoas que passam diariamente na rodoviária —, na luta insana desenvolvida

por facção de extrema-direita do Distrito Federal, o PMDB de Brasília, que

envergonha a população daqui.
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Mas o Governo Democrático e Popular irá resistir, porque não

está fazendo nada de ilegal. Pelo contrário, está fazendo aquilo que a população

quer. Iremos concluir as obras, que são o desespero dos nossos inimigos.

Na próxima sexta-feira, Sr. Presidente, às 16h, estaremos

realizando um ato com todos os partidos de esquerda do Distrito Federal, os

sindicatos e todas as pessoas decentes desta cidade que querem o bem-estar da

população, em defesa da conclusão das obras da rodoviária.

A extrema-direita do Distrito Federal não irá impedir as

realizações do Governo Democrático e Popular. Agora é guerra: uma guerra do

governo progressista contra o atraso, uma guerra do governo progressista contra

os desmandos anteriores, uma guerra do bem, da verdade e da honestidade contra

a corrupção que vivia instalada no Distrito Federal e felizmente foi varrida nas

últimas eleições com a posse do Prof. Cristovam Buarque no dia 1º de janeiro de

1995.

O Partido dos Trabalhadores estará junto com o Governador

Cristovam Buarque nessa caminhada de recuperação do Distrito Federal.

Outro dia, Sr. Presidente, foi emocionante ver uma senhora do

povo, que não pertence a nenhum partido político, chegar perto do Governador

Cristovam Buarque e dizer-lhe: "Eu sinto como se o senhor fosse o síndico de uma

casa velha, arruinada e que tivesse chegado aqui para recuperá-la". 

Além de estar recuperando o Distrito Federal, S. Exa. hoje é

respeitado por vários segmentos da opinião pública do Distrito Federal, e não só

pelos partidos que dão sustentação ao Governo.

Foi também muito bom ouvir outro dia o Deputado José Carlos

Aleluia dizer, em nota na Bahia, que o Governo do Distrito Federal se assemelhava
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muito, em termos de trabalho, ao Governo do Estado da Bahia. Isso é muito bom

para nós, do Distrito Federal, porque demonstra que quando se quer trabalhar com

seriedade se tem o reconhecimento, independentemente de ideologias.

É isso o que o Governo Cristovam Buarque está fazendo no

Distrito Federal e vai continuar fazendo, na firme disposição da recuperação da

imagem da cidade e de ter uma Brasília melhor para todos os brasilienses. 

Portanto, não adianta a extrema-direita tentar atacar o Governo

Democrático e Popular, tentar impedir as realizações de obras, porque iremos

inaugurar uma a uma, para desespero dos que sempre mandaram no Distrito

Federal e arruinaram as nossas vidas.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

609



 O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem a palavra, pela

ordem, o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  (PPB-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando da votação do

substitutivo da PEC da Previdência, logo a seguir foi votado um destaque apenas,

que seria o de um pretenso acordo. Havia, realmente, um acordo no sentido de que

fosse suprimida a cobrança feita a aposentados e pensionistas que recebessem até

o limite de 1.200 reais. Na verdade, procurava-se, a partir de supressão parcial do

§ 1º do art. 40, a correção das distorções. E ficariam isentos aposentados e

pensionistas de qualquer nível, pois a aposentadoria seria concedida — texto

constitucional — ao cidadão, fosse ele morador neste ou naquele Estado, nesta ou

naquela cidade. 

Em razão da pressão de alguns Governadores, o acordo foi

rompido, chegou-se a uma nova concepção, a pura e simples supressão total da

emenda constitucional, e acabou-se criando um grave problema, devido à falta de

previsão constitucional, a qual visava permitir até determinado limite o direito

àquela isenção. Não estando prevista essa condição no texto constitucional,

poderão os Governos Estaduais e Municipais cobrar, através de lei estadual ou

municipal, a contribuição previdenciária que se tentava regulamentar por aquele

dispositivo.

A esse respeito, recebi manifestação da Associação de

Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo —

APAMPESP, que diz que, representando cerca de 90 mil inativos do ensino público,

está estarrecida e indignada e traz o seu protesto contra a aprovação no primeiro

turno, dia 11 de fevereiro, do destaque de bancada que, para favorecer
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posteriormente com isenção total de contribuição previdenciária unicamente os

servidores inativos federais (com aposentadorias fixadas naquele limite já citado),

suprimiu o § 1º do art. 40, constante da PEC da Previdência, eliminando assim a

isenção constitucional da contribuição previdenciária. A perda dessa isenção

constitucional para os de baixos proventos atingirá, ao que parece, somente os

inativos dos Estados e Municípios, que, em muitos casos, já sofrem desconto para

pensão, sem qualquer limite de isenção, porque os da União receberam, em

documento assinado pelos Líderes do Governo e dos partidos, a garantia de

isenção total, através de legislação infraconstitucional, ainda que esta frágil

garantia possa ser descumprida por qualquer outro Governo. 

Esse destaque de bancada aprovado substituiu indevidamente o

primeiro acordo, através do qual as Lideranças partidárias se comprometiam a

aprovar o Destaque nº 20, suprimindo apenas parte do § 1º do art. 40 e garantindo

isenção total para todos os inativos, não só os da União. O que não se pode

admitir, por ser contrário à ética, é ter sido esse primeiro acordo substituído por

outro que, para beneficiar uns, irá causar perdas para os outros. Se, como afirma o

documento dos Líderes da situação, justificando o destaque da bancada, a

cobrança de qualquer contribuição previdenciária aos inativos e pensionistas da

União é indevida e inadmissível, obviamente o será também para os dos Estados e

Municípios; e, para garantir a estes essa isenção, é imprescindível que ela fique

expressa na Constituição Federal.

A APAMPESP pede ao Líder do meu partido, junto com os

demais Líderes, que estude a melhor maneira de, reparando essa imensa injustiça,

solucionar a questão, cumprindo o primeiro acordo, aquele previsto no Destaque nº

20, isentando todos os inativos. É um imperativo de justiça, único meio de respeitar
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o princípio da eqüidade que jamais poderá ser afrontado em legislação de país

democrático.

Nem se alegue que tal solução não é mais possível por causa

do Regimento Interno da Câmara. Na tramitação da reforma administrativa na

Câmara, demonstrou-se que o Plenário é soberano e pode decidir favoravelmente,

até em decisões e procedimentos claramente anti-regimentais.

A APAMPESP, confiando no discernimento e no elevado senso

de justiça dos Srs. Parlamentares, aguarda que os inativos dos Estados e

Municípios tenham acolhida sua reivindicação.

Recebi também, Sr. Presidente, outro ofício, da ANFIP —

Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias, em que pede a

atenção para o DVS nº 1, da PEC nº 33, que trata do redutor e cria séria distorção,

deixando muitos funcionários sem a guarida do que é hoje previsto no texto

constitucional, no âmbito da situação previdenciária.

Entendemos que há necessidade de corrigirmos algumas

distorções, mas não é simplesmente desta forma que poderemos fazer tais

correções, mesmo porque não se pode querer culpar a Previdência pelo alegado

déficit econômico, pois já demonstramos, em várias oportunidades, que o Tesouro

deve à Seguridade Social, nos anos de 1995, 1996 e 1997, 18 bilhões e 700

milhões de reais — grosso modo  6 bilhões por ano. Se os 6 bilhões de 1997

tivessem sido transferidos para a Seguridade Social, não teríamos o alegado déficit

da Previdência Social. 

Portanto, o argumento de que a Previdência Social tem déficit

não se sustenta. Podemos dizer que, potencialmente, no futuro, a Previdência terá

quaisquer outros problemas se não se fizerem algumas modificações. Entretanto,
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não se pode querer jogar nas suas costas toda a culpa pelos problemas que

acontecem na área econômica e, a partir daí, de maneira iníqua, simplesmente

suprimir conquistas sociais duramente obtidas pela Constituição de 1988.
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O SR. RICARDO HERÁCLIO  - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO HERÁCLIO  (PSB-PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

ocupo esta tribuna hoje para tratar de dois assuntos que considero da maior

importância: primeiro, desejo homenagear a Dra. Macyrajara Maria Gois da Silva,

juíza de Direito em Ibirajuba, interior pernambucano; o segundo trata-se do projeto

Brazil Image Mail.

Em relação à meritíssima juíza, desejo prestar minha

homenagem a uma dessas milhares de pessoas que, nos mais longínquos

Municípios deste imenso País, contribuem anonimamente para a melhoria dos

padrões culturais e de cidadania do nosso povo.

Refiro-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, à Dra.

Macyrajara Maria Gois da Silva, juíza de Direito, que trouxe, com sua postura

irrepreensível, sua cultura humanística, seus conhecimentos jurídicos e o amor pela

justiça, uma nova postura dos cidadãos da pequena cidade de Ibirajuba, no interior

de Pernambuco, onde a crença na justiça e nos valores da cidadania foram

sedimentados pela figura ímpar da juíza Macyrajara.

Personalidades assim, Sr. Presidente, marcam o

desenvolvimento sociocultural de um Brasil desconhecido por muitos, que é o Brasil

interiorano, carente de muitas coisas, que a Exma. juíza soube, como poucos,

suprir de forma magnânima na área em que atuou, deixando de forma indelével

preceitos de justiça e de cidadania, que certamente serão transmitidos pelos atuais

cidadãos às próximas gerações.
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Gostaria, Sr. Presidente, que estas poucas palavras em

homenagem a uma pessoa que, com sua influência positiva, trouxe tantos

benefícios a uma pequena comunidade do interior do Brasil estimulem outros

milhares de anônimos brasileiros que se dedicam à melhoria dos níveis políticos,

culturais e econômicos do nosso povo.

Parabenizo, portanto, a comunidade de Ibirajuba, por ter tido o

privilégio de conviver por algum tempo com tão augusta figura, e também o egrégio

Tribunal de Justiça no meu Estado de Pernambuco, por possuir em seus quadros

tão ilustre personalidade.

O segundo assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é o

projeto Brazil Image Mail: imagens do Brasil para o Brasil e para o mundo 365 dias

por ano. Tenho sido, nesta Casa, um animador da atividade turística no

País. Juntamente com alguns outros colegas, busco inserir na pauta de debates do

Congresso o relevante tema de que trata a Subcomissão de Turismo, que me honra

presidir.

Sr. Presidente, turismo na economia moderna significa

potencializar a cidadania, aumentar empregos, gerar renda e conseqüentemente

diminuir gastos com a subvenção social.

Há cerca de 50 mil trabalhadores com vagas garantidas no setor

do turismo a cada ano. Este é o incremento previsto também para 1998. E se o

lento ritmo de crescimento da economia realizar seus melhores prognósticos, 1998

irá colocar no PIB nacional algo como 4% do total da riqueza produzida pela

Nação. Isso, de fato, é muito pouco.

Estes dados fazem pensar se o Governo do Brasil, tão

angustiado em face da modernidade, tão cioso da sua inserção no cenário global,
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tão interessado em proclamar seu propósito de desenvolvimento auto-sustentado,

quer ou não explorar suas imensas potencialidades na área de turismo.

Sr. Presidente, como eu, todos ouvimos ou dizemos que este é

o País das maravilhas naturais. Aqui, nem sequer o El Niño faria um eventual turista

tremer ante a fúria dos ventos, dos mares e da terra. Todos sabemos que não há no

mundo um povo tão fagueiro, gente hospitaleira, festas e culturas diferenciadas

como as daqui.

Mas o senso comum e a unanimidade sobre ser o turismo a

melhor, a mais auto-sustentável, a mais moderna e globalmente integrada atividade

econômica que se possa desejar é insuficiente para despertar o interesse deste

Governo e mesmo deste Plenário.

Muito embora os investimentos privados na atividade turística

sejam bem superiores a contrapartidas reivindicadas por qualquer outro setor

produtivo do País, a atividade tem sido tratada como primo pobre do Governo,

quase como se fosse coisa da cultura. Assim mesmo! Somente a área cultural,

sobre todas e, de longe, a menos prestigiada e mais visível "viúva" do Governo, se

iguala à atividade turística, importante demais e consensual demais para que lhe

demos atenção.

Aqui estou a reivindicar para o turismo a atenção de quem

discorda, dissente, se opõe, mas também propõe.

E propor significa recolher no seio generoso dos trabalhadores

da área de turismo as melhores idéias. Aquelas que brotam do fazer mesmo de

quantos sabem fazer, porque o fazem e o fazem para o Brasil.

Este é o caso de um reconhecido profissional da arte da

fotografia, com mais de trinta anos de experiência no Brasil e no exterior, tendo seu
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trabalho publicado nos mais qualificados veículos de comunicações — traz-nos um

grande ovo de Colombo, absolutamente original e oportuno.

Para fazer circular no Brasil e em todo o planeta as imagens

turísticas do País. Via Correios. Através da impressão nos envelopes das melhores

imagens turísticas de cada região do País.

Sim, Sr. Presidente, não é a INTERNET ou a TV. Trata-se de

dar cor e significado aos brancos, pardos ou amarelos envelopes da ECT. Milhões

de correspondências distribuídas diariamente pelos Correios teriam imagens de

profissionais de cada sítio, de cada região, de cada Estado da Federação a ilustrar

aquela expectativa que a chegada do carteiro desperta: de onde vem, de quem e o

que me diz?

É certo que as mensagens que recebi ontem no e-mail já

esqueci, não lembro mais o que vi na TV ao meio-dia. Mas guardei o envelope

daquela correspondência que chegou semana passada com uma bela foto de

Katmandu. Um dia ainda irei lá.

O fluxo turístico mostra que é mais provável alguém de

Katmandu receber uma visita nossa, numa relação de um para cem, do que o

inverso. E isto se deve ao fato de que nas culturas consolidadas não inscrevemos

nossos valores permanentes, pluralidade étnica, diversidade cultural e unidade

nacional. E não o faremos pela via da informação de consumo rápido.

A fixação das imagens dessa riqueza natural, étnica e cultural

exige a correspondência pessoal, o zelo do colecionador, a paixão do filatelista e

as impressões consistentes do viajante atento. Essas mídias, hoje tidas como

alternativas, provaram ser consistentes em todo o mundo, exceto nos casos de

Miami e Asunción do Paraguai.
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É por isso, Srs. Deputados, que dentre as dezenas de propostas

de desenvolvimento do turismo que recebemos na Subcomissão, chamou-nos a

atenção este projeto Brazil Image Mail — imagens do Brasil para o Brasil e para o

mundo, 365 dias por ano.

O nosso Brasil é a oitava economia do mundo, somos o quinto

país do planeta em extensão territorial, também somos a metade da América do

Sul, de um total de doze países; assim, somos confundidos com bolivianos,

argentinos e ultimamente com mexicanos.

Pergunto eu, Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados: por que

não mostrar este nosso Brasil continente todos os dias do ano aos brasileiros e ao

mundo através da nossa qualificada Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,

com 397 anos de eficiência e confiabilidade em seus serviços?

Pergunto ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: por que

não divulgar o nosso Brasil através do projeto Brazil Image Mail, gerando renda,

criando empregos e afirmando nossa cidadania?

Esse projeto, que venho hoje relatar ao Plenário da Câmara é,

dentre tantas colaborações que temos recebido, uma daquelas que interessa, por

sua singeleza operacional, baixo custo e inventividade.

Sr. Presidente, o Brazil Image Mail é a substituição dos

envelopes que hoje estão em circulação pelo SEDEX.

Proponho, com o projeto Brazil Image Mail, a troca de imagens

do Brasil para serem divulgadas no País e no mundo. Dessa forma, a pessoa que

receber esse envelope no exterior poderá tomar conhecimento das belezas naturais

que o Brasil tem e assim despertar o desejo de visitar o nosso País, que hoje
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recebe menos de 2 milhões de turistas por ano. Essa é uma fria realidade. Temos

que mudar isso, divulgando o Brasil positivamente lá fora.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que faça divulgar este

pronunciamento nos canais de comunicação desta Casa e no programa A Voz do

Brasil .

Era o que tinha a dizer.
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 O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT-GO. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que realizamos hoje,

informalmente, audiência na Comissão de Direitos Humanos, da qual tenho a honra

de participar com V.Exa., sobre a tolerância religiosa como meio de promoção dos

direitos humanos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabemos que a

intolerância religiosa hoje é um meio de violar os direitos humanos. Assistimos hoje

a guerras religiosas, a brigas entre religiões. E, vejam bem, todas as religiões, por

princípio, dizem que amam a Deus e que Deus é amor. Mas, aqui na Terra,

praticam verdadeiros massacres, como os que estão ocorrendo na Argélia, no

Afeganistão, no Oriente Médio e em grande parte do mundo. 

A Comissão de Direitos Humanos convidou ilustres

representantes de diferentes confissões religiosas, como o representante da Igreja

Católica, D. Marcelo Barros, prior do Mosteiro da Anunciação do Senhor, de Goiás

Velho; o Rabino Henry Sobel, da Congregação Israelita Paulista; o Deputado De

Velasco, desta Casa, representante da Igreja Universal do Reino de Deus; a

representante do CONIC — Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Sra. Therezinha

da Cruz; o Sr. Antônio Luis Espínola Salgado, chefe da Divisão de Direitos

Humanos do Ministério das Relações Exteriores; o Sr. Iradj Roberto Eghrari,

Secretário-Geral da Assembléia Nacional dos Bahá'í do Brasil, religião perseguida

no Irã; o representante da Igreja Siriana Ortodoxa no Brasil; representantes de

grupos afro-brasileiros; enfim, realizamos um bom debate sobre a questão básica
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de se a fé, a crença, a religião colaboram com os direitos humanos ou se são ponto

de divergência e de conflito. Esse longo debate possibilitou o compromisso da

Comissão de Direitos Humanos e desta Casa de lutar para que a tolerância

religiosa seja cada vez mais instrumento de diálogo, de educação para os direitos

humanos, de respeito às diferentes maneiras de pensar e crer.

Nós já estamos ultrapassando o tempo em que o Estado

interferia na vida religiosa das pessoas. O Estado deve ser laico, e cada pessoa

deve ter liberdade de professar ou não o que achar melhor. Este é o princípio da

liberdade do ponto de vista da consciência de cada cidadão do planeta Terra. Em

muitos lugares do mundo há pessoas que causam destruição por não respeitarem

outras devido a sua crença. Todas as religiões apontam a existência de um deus

único, mas cada religião quer impor o seu deus. Cada pessoa deve descobrir sua

fé, sua esperança, sua caridade, seu amor e professar isso. Esse debate também

nos dá subsídios para levarmos à Comissão de Direitos Humanos da ONU, que, em

abril, realizará grande encontro para discutir a tolerância religiosa no mundo.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. a transcrição nos Anais da Casa

de pronunciamento que fiz na abertura da reunião da Comissão de Direitos

Humanos da Câmara dos Deputados.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muita honra que a

Comissão de Direitos Humanos hoje realiza audiência sobre a tolerância religiosa

como meio de promoção dos direitos humanos, tema que reputamos de extrema
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importância para um debate engrandecido pelas presenças tão ilustres de nossos

expositores, Parlamentares e demais presentes. 

Para compor a mesa como nossos expositores foram

convidados a Ilma. Sra. Therezinha da Cruz, do Conselho Nacional de Igrejas

Cristãs — CONIC; o Ilmo. Sr. Iradj Roberto Eghrari, Secretário-Geral da Assembléia

Nacional dos Bahá'í do Brasil; o Ilmo. Sr. Padre Marcelo Barros, Prior do Mosteiro

da Anunciação do Senhor, de Goiás Velho; o Ilmo. Sr. Rabino Henry Sobel,

representante da Congregação Israelita Paulista; o Exmo. Sr. Deputado Federal e

Pastor De Velasco, representante da Igreja Universal do Reino de Deus; e o Ilmo.

Sr. Secretário Antônio Luís Espínola Salgado, chefe da Divisão de Direitos

Humanos do Ministério das Relações Exteriores. 

Informamos que, além dos convidados presentes, também

convidamos o babalorixá do candomblé Armando Farodê, que não pôde

comparecer por problemas familiares em Salvador, mas enviou uma mensagem por

escrito, que está à disposição sobre a mesa da entrada deste plenário. Também

convidamos um representante budista da Organização Não Governamental Soka

Gakkai Internacional, que não pôde enviar um expositor, mas está presente na

pessoa de alguns de seus membros de Brasília. 

Esta audiência tem por objetivo refletir a opinião de integrantes

de diferentes religiões sobre a intolerância religiosa no mundo contemporâneo,

analisando a expansão do fenômeno e os casos ocorridos recentemente no Brasil e

no exterior. Além disso, gostaríamos que nossos ilustres expositores presentes

revelassem experiências bem-sucedidas de promoção dos direitos humanos em

suas organizações religiosas e expusessem suas idéias a respeito da educação

para a tolerância, bem como a influência espiritual na resolução de conflitos. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 008.4.50.O Tipo Sessão: Ordinária - CD
Data: 03/03/98 Montagem: Sérgio

622



Nosso propósito, ao realizar este evento, é lançar luzes sobre

tema tão relevante quanto relegado. Afinal, a influência espiritual tem tido

importância vital no desenvolvimento e na afirmação dos direitos humanos ao longo

da história. Nas raízes da universalidade dos direitos humanos, encontram-se os

ensinamentos dos textos sagrados de religiões e povos os mais distintos, em todos

os continentes, nas mais diversas culturas. Se hoje os princípios dos direitos

humanos são consagrados como universais pelas Nações Unidas, é graças à essa

tradição que remonta a séculos entre os mais diferentes povos. 

Por outro lado, são conhecidas também as divergências

profundas que se processaram e ainda dividem povos e comunidades, levando a

exacerbadas expressões de intolerância religiosa, na forma de guerras, massacres

e perseguições. Apesar dos avanços observados nos direitos humanos, vivemos

hoje um tempo de violência de motivação religiosa em alguns países e, em outros,

os riscos de perigoso aprofundamento de divergências por essa razão. Muitas

vezes, os conflitos religiosos estão associados a conflitos étnicos, com os quais se

misturam num caldo de cultura que é apontado por muitos especialistas como um

dos principais riscos à paz mundial hoje. Em diferentes lugares no mundo, em

diferentes épocas, a questão do poder se entrelaça com a questão religiosa, e o

resultado muitas vezes é a guerra, a intolerância. 

O Brasil tem sido considerado um país quase que imune a

esses conflitos. De fato, entre nós parece mais fácil que em outros países a

convivência, por exemplo, entre árabes e judeus. Entretanto, se observarmos a

sistemática destruição dos povos indígenas desde o descobrimento pelos

europeus, veremos que esses povos nativos têm sido vítimas da destruição de seus

valores e cultos religiosos. Outro grupo étnico também oprimido pela intolerância
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religiosa é o dos negros, que aqui chegaram na condição de escravos, foram

impedidos de cultuar suas crenças religiosas e até compelidos a associar suas

imagens às imagens da religião católica. Mais recentemente, a cena de um pastor

evangélico chutando uma imagem da Nossa Senhora desencadeou uma série de

demonstrações de hostilidades entre católicos e evangélicos, que felizmente não

evoluiu para algo pior. E não devemos esquecer que o preconceito ainda pesa

sobre muitos cultos evangélicos, praticados por pessoas humildes. 

Neste ano em que se comemora o cinqüentenário da

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro, é oportuno

que possamos, com este debate, contribuir com seu resultado para a reflexão sobre

a tolerância religiosa. Fomos informados de que também a Comissão de Direitos

Humanos das Nações Unidas terá, em sua reunião de abril próximo, o debate sobre

a questão da tolerância religiosa. Nossa intenção é fazer chegar a esta reunião o

resultado do nosso debate, por meio do ilustre Prof. Abdul Fattah Amor, consultor

da ONU para a tolerância religiosa, que, aliás, está informado dessa nossa

audiência, à qual transmitiu, através da Comunidade Bahá'í do Brasil, seus

cumprimentos. 

Não cabe a esta Comissão de Direitos Humanos assumir a

defesa deste ou daquele culto religioso, tampouco julgar ou opor-se a qualquer

confissão religiosa. Fazemos, isso sim, um apelo ao diálogo entre todas as

religiões. Esta audiência tem o propósito de constituir-se num estímulo às

lideranças religiosas no sentido de que prevaleça sempre o diálogo, respeitemos as

diferenças religiosas e as culturas entre os povos. E nossa ação permanente é

somar no sentido de que sobrepujem sempre da convivência espiritual as suas

imensas possibilidades de contribuição para a afirmação dos direitos humanos. 
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O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Nobre Deputado Pedro

Wilson, este Parlamentar, no exercício da Presidência, gostaria de cumprimentá-lo

pelo magnífico trabalho à frente da Comissão de Direitos Humanos, da qual tive a

honra de participar.

O SR. PEDRO WILSON - Muito obrigado.   
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O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO  - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem V.Exa. a palavra

por cinco minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO  (PFL-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de chamar a

atenção para fato que considero até insólito, relacionado à política social do

Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O Programa Comunidade Solidária, todos sabemos, é vencedor.

As Sras. Ruth Cardoso e Ana Peliano estão de parabéns. Levamos à Sra. Ana

Peliano, ao Sr. Clóvis Carvalho, ao Sr. Eduardo Jorge e ao Sr. Presidente da

República a situação do Município de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro.

Trata-se de Município que tem 1 milhão e 300 mil habitantes, é a 14ª cidade do

País em população — portanto, muito maior do que a de várias Capitais brasileiras

—, possui o segundo colégio eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, mas tem

baixíssimos índices sociais. Mesmo sendo a penúltima renda per capita  do Estado

proporcional a sua arrecadação, o nosso Município não entrou no Programa

Comunidade Solidária.

Queremos aproveitar este espaço para encaminhar, da tribuna

desta Casa, um apelo à Sra. Ruth Cardoso, à Sra. Ana Peliano e ao Comunidade

Solidária como um todo no sentido de que reexaminem a questão do Município de

São Gonçalo. É fundamental que ele seja incluído no programa.

Era o que tinha a dizer. 
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A SRA. MARIA LAURA  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA LAURA  (Bloco/PT-DF. Pela ordem. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer referência a uma questão

que já é antiga nesta Casa, mas que está, de certa forma, arquivada: a anistia dos

servidores públicos que foram demitidos no Governo Collor. 

Em 1994, o Congresso Nacional aprovou e o Presidente Itamar

Franco sancionou a Lei nº 8.878, que possibilitava a análise das demissões

efetivadas tanto na administração direta como nas empresas públicas durante

aquele período tenebroso do Governo Collor. Feita a análise caso a caso, haveria

então o retorno desses servidores públicos. 

No Governo Fernando Henrique Cardoso foram emitidos os

Decretos nºs 1.498 e 1.499, que criaram as comissões encarregadas de fazer a

reavaliação das anistias, ou seja, do retorno daqueles servidores. Evidentemente,

houve reação, não só dos atingidos à época, mas também desta Casa, fazendo

com que fosse aprovado no Senado Federal o Projeto de Decreto Legislativo nº

299, de 1996, que está nesta Casa para ser apreciado. 

Tal decreto vinha no sentido contrário ao estabelecido nos

decretos governamentais a que me referi, anulando-os, possibilitando a

continuidade do estudo dos casos passíveis de anistia e a permanência daqueles

cujo retorno já havia sido aprovado, ou seja, daqueles servidores que haviam sido

reintegrados na administração direta ou nas empresas públicas. 

Pois bem, chamo a atenção desta Casa para a necessidade de

a Presidência da Câmara colocar em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº
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299/96, já aprovado, repito, no Senado Federal. Esse projeto precisa ser apreciado

por esta Casa, porque milhares de servidores públicos, que já foram anistiados ou

que aguardam que seus processos sejam analisados, estão à espera da votação

desse instrumento. 

Ainda sobre essa questão, o Diário Oficial da União  do dia 27

de fevereiro último publica uma relação de servidores do BNCC que tiveram seus

processos de anistia anulados. É isso mesmo que estou dizendo: processos em

que a anistia já havia sido deferida foram posteriormente anulados, e essa situação

atinge um número superior a 800 servidores. Em outras palavras, são mais 800

trabalhadores que se juntarão aos milhares de desempregados existentes no País.

Como fui contra as demissões ocorridas no Governo Collor e

participei efetivamente da luta que os trabalhadores travaram no País e nesta Casa

para a aprovação da Lei nº 8.878, de 1994, que concede a esses servidores a

possibilidade de retorno ao trabalho, lembro à Casa a necessidade de retomarmos

a discussão. Solicitarei ao Presidente Michel Temer, a quem me dirigirei

pessoalmente, que coloque na pauta de votação o projeto de decreto legislativo,

que, mais uma vez ressalto, já foi aprovado no Senado Federal.

Por último, quero referir-me a uma questão de Brasília, que

considero também da maior importância. 

O Governo Democrático e Popular, atendendo às necessidades

decorrentes do aumento populacional no Distrito Federal, está promovendo reforma

na Rodoviária do Plano Piloto, situada no centro, no coração da Capital da

República. O fluxo de pessoas naquele local, em relação à época da criação de

Brasília, é incomparavelmente maior, tendo sido inclusive construída a Estação
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Rodoferroviária exatamente para que a Rodoviária do Plano Piloto se ocupasse

apenas do transporte urbano da cidade.

A reforma da Rodoviária, que visa única e exclusivamente

propiciar bem-estar à população, está sendo feita com cuidados reais e com

respeito ao fato de Brasília ser patrimônio da humanidade; portanto, a estrutura

original daquela obra está sendo preservada, tornando-se possível, ao mesmo

tempo, a prestação de melhores serviços, resultando em mais conforto para o

usuário. 

Pois bem, essa reforma está sendo questionada pela oposição

irresponsável que é feita ao Governo do Distrito Federal pelo PMDB, principalmente

pelo Sr. Luiz Estêvão, Deputado Distrital, que usa a Justiça para inviabilizar todas

as propostas que venham no sentido da melhora das condições dos serviços na

Capital da República. 

Esse Deputado, cuja empresa participou da licitação pública e

obteve o terceiro lugar — portanto, ficou demonstrado seu interesse em fazer a

reforma da Rodoviária —, patrocina ações judiciais no sentido de embargar aquela

obra.

Acho que o assunto merece registro, até mesmo porque

estamos vivendo um momento em que é preciso ter muito cuidado com os objetivos

reais desses senhores que, tendo poder econômico, querem participar do

Legislativo, e muitas vezes colocam seus mandatos a serviço dos seus próprios

interesses.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ROBERTO VALADÃO  - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. ROBERTO VALADÃO  (Bloco/PMDB-ES. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um tema que

toma conta hoje do cenário político do meu Estado, o Espírito Santo, é a criação da

Zona de Processamento de Exportações.

Sr. Presidente, há cerca de cinco anos, o Espírito Santo

reivindicou a instituição de uma Zona de Processamento de Exportações no

Estado. O Governo chegou a definir que ela se localizaria no Município de Vila

Velha. No entanto, na ocasião, o Prefeito não tomou as devidas providências

quanto à seleção do terreno adequado àquela obra, e a ZPE foi então transferida

para o Município de Serra. O atual Prefeito desse Município, o médico Sérgio

Damião, já providenciou o terreno, desapropriando uma imensa área e colocando-a

à disposição do Governo Federal para que ali seja instalada a Zona de

Processamento de Exportações do Espírito Santo.

Desde então, Sr. Presidente, tem sido travada grande batalha

política. Por intermédio da bancada federal do Espírito Santo, têm chegado apelos,

principalmente aos Ministros Francisco Dornelles e Antonio Kandir, para que o

Governo Federal autorize finalmente a instituição da Zona de Processamento de

Exportações no Espírito Santo, de forma que o Governo do Estado, juntamente com

a Prefeitura de Serra, possa tomar todas as providências no sentido da elaboração

dos projetos e início das obras.

 Observe, Sr. Presidente, que o Espírito Santo talvez seja o

Estado com a melhor posição geográfica e com os melhores equipamentos para
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implementar uma ZPE. Além da privilegiada posição geográfica, o Espírito Santo

possui hoje o maior complexo portuário da América Latina e ligações ferroviárias e

rodoviárias com todo o País, principalmente com as regiões mais produtivas. Vale

ressaltar que atualmente o Espírito Santo está ligado por ferrovias aos principais

pólos de produção, tanto industriais quanto agrícolas. Por isso, a Zona de

Processamento de Exportações será muito útil para acelerar o desenvolvimento do

nosso Estado e do País como todo.

Numa hora em que o Brasil reclama a constituição de mais

postos de emprego, é mister que o Governo Federal volte seus olhos para o Estado

do Espírito Santo e autorize a efetiva instalação da Zona de Processamento de

Exportações. Temos certeza de que, com isso, vamos obter grande rendimento na

criação de postos de emprego, e estamos certos também de que tanto o Governo

do Estado quanto a Prefeitura da Serra estão empenhados para iniciar essa obra

imediatamente.

Existe no meio empresarial capixaba enorme expectativa, e

vários empresários já demonstraram enorme interesse em instalar suas indústrias

na área da ZPE do Estado do Espírito Santo.

Sr. Presidente, em nome da bancada federal do Espírito Santo,

que esteve reunida até há pouco para tratar desse assunto, quero reiterar apelo ao

Sr. Presidente da República no sentido de que S.Exa. determine aos seus

Ministros, particularmente o Sr. Francisco Dornelles, que liberem prontamente o

decreto que institui a ZPE em nosso Estado.

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NEY LOPES (PFL-RN. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo nesta oportunidade tratar

de assunto que diz respeito diretamente à juventude brasileira, principalmente

àquelas faixas carentes da população. Refiro-me ao Programa de Crédito

Educativo. 

Tive a honra de apresentar, em 1975, quando cumpria meu

primeiro mandato nesta Casa, o primeiro projeto propondo a criação de um sistema

de financiamento ao estudante, proposta que à época foi encampada pelo Sr. Ney

Braga, então Ministro da Educação, transformando-se no crédito educativo.

Naquela época o programa tinha dois objetivos básicos, quais

sejam: atender ao pagamento das anuidades dos alunos de faculdades particulares

e à manutenção desses estudantes; uma parcela, portanto, destinava-se ao

pagamento das despesas estudantis, como a compra de livros, lazer, vestuário,

transporte etc. 

Ao longo do tempo, os Governos que se sucederam terminaram

por estabelecer aquilo que ocorre atualmente, ou seja, o financiamento apenas

para os alunos carentes que estudem em universidades pagas. 

A soma de recursos disponível para o Programa de Crédito

Educativo não é ainda aquela desejada, diante da carência daqueles que desejam

ter acesso à universidade. O mais grave, porém, neste momento — objeto do meu

apelo para o Ministro Paulo Renato —, são aos critérios de seleção que vêm sendo

adotados.
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Estou constatando a total e absoluta distorção dos critérios aos

quais o estudante tem de submeter-se para obter o crédito educativo. Na minha

cidade, por exemplo, a Capital do Rio Grande do Norte, Natal, tive notícias, no ano

passado, de pelo menos duzentas reclamações de pais de famílias e estudantes

que encaminharam as informações para as secretarias das universidades pagas,

mas os critérios e a seleção foram feitos pela própria universidade, com a

participação de representantes do corpo docente, da administração da universidade

e do corpo discente. E ocorrem casos realmente gritantes, envolvendo pessoas que

têm poder aquisitivo, por exemplo, para adquirir automóvel e fazer o transporte do

estudante até a universidade, mas obtiveram o crédito educativo, enquanto o filho

de um trabalhador que ganha um, dois ou três salários mínimos para manter a

família ficou à margem do programa. 

Lamentavelmente, as universidades particulares fazem essa

seleção sem prestar qualquer explicação posteriormente, sem qualquer intervenção

da Caixa Econômica, que é o agente financeiro, e do Ministério da Educação.

Dou até um voto de confiança às universidades particulares

brasileiras, mas creio que é muita responsabilidade elas próprias promoverem a

seleção dos que serão beneficiados com recursos públicos, num programa social

do Governo destinado a atender os estudantes mais carentes. 

E mais, Sr. Presidente: atualmente, por essa descentralização

promovida pelo MEC para que a seleção seja feita pelas universidades, não há

instância a que recorrer, não existe possibilidade de recurso. Ninguém pode

reclamar. Quem for preterido na seleção tem de se conformar, porque não há como

buscar sequer uma revisão numa instância superior, em caso de possível abuso. 
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Quero, neste instante, Sr. Presidente, por ter sido o primeiro

proponente desse programa — e consta dos Anais desta Câmara pronunciamento

em que o ex-Ministro Ney Braga atesta que estabeleceu o crédito educativo sob

inspiração de sugestão deste Parlamentar, apresentada como projeto de lei —,

dirigir apelo ao Ministro Paulo Renato no sentido de que crie procedimento de

revisão, de forma que se possa pedir reavaliação da seleção feita nas

universidades particulares brasileiras para concessão do crédito educativo. 

Não quero dizer que essa seleção seja sempre desonesta, falha

ou equivocada. Contudo, é preciso dar ao estudante, e, conseqüentemente, a seus

pais, meios de revisar um possível erro, um possível equívoco, o que, infelizmente,

não tem sido permitido. E a instância para recursos deve ser o próprio Ministério da

Educação, o setor que controla o crédito educativo no Brasil.

Faço este pedido nesta Câmara dos Deputados a fim de que

sejam evitadas incorreções e injustiças, como efetivamente ocorreram no ano

passado. O Ministro Paulo Renato, se realmente atender a esse apelo e

estabelecer que quem for prejudicado pode recorrer ao Ministério da Educação e

do Desporto, estará praticando um ato de justiça que dará maior sentido social ao

Programa de Crédito Educativo.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PEDRO CORREA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CORREA (PPB-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu Estado, Pernambuco, tem

sido atingido por uma longa estiagem, conseqüência das intempéries geradas pelo

El Niño, que realmente tem prejudicado muito o agricultor, sobretudo o da Zona do

Agreste. 

Por essa razão, venho a esta tribuna apelar para o Secretário

de Desenvolvimento Regional, Ministro Fernando Catão, no sentido de que,

juntamente com o Presidente da República, consiga recursos a juros subsidiados,

com o objetivo de recompor a situação dos agricultores do Agreste pernambucano.

Sei que esse fenômeno climático causa problemas em todo o Nordeste brasileiro, e

a longa experiência com a estiagem tem levado essa Região a lutar

permanentemente contra toda sorte de dificuldades. Daí, recorro à sensibilidade do

Ministro Fernando Catão e do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a fim de que

juntos encontrem os recursos necessários para as ações que objetivem minimizar o

sofrimento do povo nordestino.

Sr. Presidente, sei que o El Niño igualmente preocupa as

autoridades do Estado de V.Exa., o Piauí, que também tem sido atormentado pela

longa falta de chuvas no Nordeste.

Fica este registro, em meu nome e no de todos os companheiros

da bancada nordestina nesta Casa. Almejamos assim conseguir especial atenção

do Governo Federal, para que mais recursos sejam investidos nos projetos de

irrigação, nas novas açudagens, nas adutoras, enfim, em programas que realmente
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melhorem a situação daquele povo, propiciando o aumento do número de

empregos oferecidos.

Só desse modo poderemos atravessar mais essa intempérie na

vida de nosso povo.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ALBÉRICO FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBÉRICO FILHO  (Bloco/PMDB-MA. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil tem

conhecimento do evento político que marcará o início deste ano, e naturalmente ele

não poderia vir de outro partido que não fosse o PMDB. 

Logicamente, quando um partido das dimensões do nosso

convoca uma convenção nacional para decidir se terá ou não candidato à

Presidente da República, os ânimos se acirram nas próprias hostes partidárias,

exatamente por sermos um partido democrático, com facções e pensamentos

divergentes. 

Paralelamente a essa atividade interna, infelizmente vemos que

alguns jornalistas, em determinados momentos, procuram distorcer certos

acontecimentos que também fazem parte da política. E dentro desse espírito de

tornar o fatos mais claros do que demonstram as aparências, foi necessário que o

ex-Presidente da República e atual Senador José Sarney elaborasse uma

carta-resposta dirigida à Sra. Dora Kramer, em face de matéria veiculada pelo

Jornal do Brasil  de ontem, carta essa que trago agora ao conhecimento da Casa:

Brasília, 02 de março de 1998.

Cara Dora Kramer,

Certamente o seu informante não foi o Presidente Fernando
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Henrique Cardoso. Ele sabe que não tenho nenhum cargo no

governo. Quem desfruta da parcela de liderança que tenho

não pode ser aliado incondicional de ninguém. Meu apoio ao

Governo Fernando Henrique Cardoso tem o objetivo maior de

não desejar ser instrumento de desagregação, apoiar a

estabilidade do real e a governabilidade do país. Não pode ser

creditado a motivos de ordem subalterna de favores oficiais.

Pergunte ao Presidente da República quais são os favores de

cargos "federais, estaduais ou municipais" que lhe pedi, a que

a senhora alude em seu artigo.

Quanto aos convites do governo para jantares oficiais, isto é

ridículo. Não é verdade que alguma vez os tenha reclamado,

solicitado ou divulgado. Se os aceito é com a convicção de que

a minha presença nesses eventos, como ex-Presidente da

República, mostra o amadurecimento político do Brasil, o que

não é comum na América Latina.

Não tenho por que receber recados de intimidação, como o de

hoje, 2 de março, sob o título "Famílias em Confronto".

Atenciosamente,

José Sarney.
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VIII - ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Nada mais havendo a

tratar, vou encerrar a presente sessão, antes convocando para amanhã, às 14h,

sessão ordinária da Câmara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA 
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O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Está encerrada a

sessão.

(Levanta-se a sessão às 19h16min.) 
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