DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA
REVISÃO E REDAÇÃO
SESSÃO: 087.3.51.O
DATA: 22/05/01
TURNO: Vespertino
TIPO SESSÃO: Ordinária - CD
LOCAL: Plenário Principal - CD
HORA INÍCIO: 14h
HORA TÉRMINO: 20h28min
DISCURSOS RETIRADOS PELO ORADOR(A) PARA REVISÃO
Hora Fase
15:42 GE

Orador
JUTAHY JUNIOR

Dt. Devol.

Observação: O discurso do Deputado Jutahy Junior acima
citado será incluído como CPA em sessão posterior.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A lista de presença registra o
comparecimento de 242 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. CLAUDIO CAJADO, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da
ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se à leitura do expediente.
O

SR.

.....................................................................,

servindo

como

1º

Secretário, procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Finda a leitura do expediente, passa-se
ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para hipotecar
meu apoio ao manifesto maçônico, assinado pelo Grande Oriente Estadual de
Roraima e pela Grande Loja do Estado de Roraima, no sentido de referendar a
construção do Pelotão de Fronteira no Uiramutã.
Atualmente, tem-se observado na Amazônia, especialmente em Roraima, um
movimento bastante “estranho”, norteado por diversos organismos nacionais e
internacionais que tentam ditar inúmeras ações voltadas para a esterilização do
progresso na região amazônica, tais como: retirada de terras ocupadas por famílias
a séculos e demarcações de imensas reservas indígenas; veto à exploração da
biodiversidade e riquezas naturais, mesmo de forma racional e sustentada; veto à
construção de hidrelétricas, rodovias, hidrovias e unidades de apoio militar; veto ao
acesso e trânsito de brasileiros a terras brasileiras; estímulo à segregação de índios
e não índios.
Com base nesses acontecimentos e com a preocupação de manter a
convivência harmônica de toda a comunidade que trabalha pelo perfeito
desenvolvimento do Estado de Roraima, o Grande Oriente Estadual de Roraima e a
Grande Loja do Estado de Roraima lançaram esse manifesto.
As Lojas Maçônicas acreditam no Exército, presente na Amazônia desde o
início do século XVII, tendo sido fiel cumpridor de sua obrigação constitucional, no
sentido de desenvolver e integrar os diversos pontos de fronteira. Aliás, dando
mostra de sua capacidade de bem servir à Nação, o Exército está implantando em
Manaus um Centro de Pesquisas da Amazônia, com tecnologia de ponta na ciência

403

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

médica, que contribuirá decisivamente com a medicina mundial na solução das
doenças tropicais.
Como é perceptível, Sr. Presidente, as Lojas Maçônicas que assinam o
manifesto confirmam o precípuo compromisso dessas entidades com a Justiça e a
eqüidade, buscando a concórdia e o desenvolvimento espiritual do ser humano em
todos os recantos do universo. Uma luta que atravessa séculos desde o período
colonial brasileiro.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu
pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Será divulgado conforme Regimento da
Casa, Deputado Gonzaga Patriota.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a palavra ao nobre Deputado
Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. Pronuncia o seguinte discurso.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos distantes cerca de quinze anos
apenas do fim da ditadura militar e da retomada do processo de democratização do
País. Talvez por esse motivo é que ainda não tenha sido completamente extirpada
da mentalidade brasileira a cultura de que a prática da tortura é um procedimento
natural na repressão e no combate ao crime.
O Brasil havia-se comprometido perante a Organização das Nações Unidas
— ONU a entregar um relatório sobre a prática da tortura no País. Esse relatório foi
entregue com dez anos de atraso, e com base nele a Comissão contra Tortura da
ONU elaborou uma série de recomendações ao Brasil, que foram apresentadas dia
17 de maio próximo passado em Genebra, Suíça.
Dentre as recomendações chamo a atenção para algumas:
- aplicar medidas para melhorar a situação carcerária e redobrar os esforços
para o fim da superlotação;
- institucionalizar o atendimento a vítimas, com compensação financeira pelo
governo e programas de recuperação física e mental;
- cumprimento dos arts. 21 e 22 da Convenção contra Tortura (ratificada pelo
Brasil em 1989), que dizem que um país signatário pode denunciar violações em
outro país e o comitê pode receber denúncias individuais;
- incluir no próximo relatório as ações do Governo brasileiro para seguir e
divulgar as recomendações.
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Todas as recomendações são igualmente importantes, e quero contribuir na
divulgação desse documento de vital importância para que a prática da tortura seja
de todo extirpada da mentalidade e da cultura do brasileiro, sobretudo daqueles
diretamente envolvidos na atividade de prevenção e combate à criminalidade.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falando durante o Grande Expediente de
uma de nossas últimas sessões, reportei-me ao retardamento que estaria ocorrendo
para o início de operações, no âmbito do BNB e BASA, dos fundos constitucionais,
cuja reformulação de critérios se fundamentou na Lei nº 10.177, de 12 de janeiro do
corrente ano.
Apenas em relação ao Centro-Oeste, a movimentação passou a ser efetivada,
através do Banco do Brasil, com as instruções respectivas sido publicadas no Diário
Oficial da União de 23 de abril passado, com a manifestação de assentimento da
Gerência dos Fundos, integrante do Ministério da Integração Nacional. Aliás, o Dr.
Divino da Costa Vaz, responsável por esse importante setor daquela Pasta, tem-se
empenhado

em

definir

as

recomendações

pertinentes

àquela

dotação,

particularmente no que tange ao comércio e à área de serviços — uma das
inovações, aliás, do novo diploma legal, em função de emenda de minha autoria,
aceita unanimemente pelos integrantes da Comissão Mista e a seguir por este
plenário.
No que diz respeito ao Nordeste, a verba calculada ascende à casa de 125
milhões, representando 10% do total dos fundos constitucionais, previstos para o
atual exercício.
Somando-se também o saldo remanescente do ano 2000, os 10%
significariam um aporte de mais de 30 milhões, perfazendo, desta forma, 155
milhões de reais à disposição das atividades comerciais, dentro da preceituação
estabelecida por aquela Pasta do Poder Executivo.
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Há, em razão disso, uma expectativa de que, ainda hoje, o Banco do
Nordeste comece a operar, apreciando a demanda conseqüente de propostas que
começam a ser preenchidas pelos comerciantes, orientados pela assessoria do CDL
de Fortaleza, presidida pelo líder empresarial, Iran Ribeiro, e a respectiva federação,
em cuja frente se acha o Dr. Gervásio Pegado, o que valerá como um vigoroso
estímulo ao nosso desenvolvimento.
Não tem mais sentido que se procrastine a liberação de tais numerários, uma
vez que no Centro-Oeste o Banco do Brasil, desde abril, principiou a agilitar a
tramitação dos projetos, orientando os interessados a cumprir as exigências da
regulamentação, formalizada pelo Ministério, no mês passado.
Na discriminação dos objetivos, a referida regulamentação destaca:
- fortalecer as empresas dedicadas aos serviços e comércio de exportação,
especialmente de produtos típicos da região;
-

estimular

empresas

que

participem

ativamente

do

processo

de

intermediação de bens e serviços das seguintes atividades: cadeias produtivas dos
setores primário e secundário; dos setores de saúde e educação regionais; de
projetos de alta densidade tecnológica, informática, biotecnologia e eletroeletrônica;
- estimular micro e pequenos empreendimentos especializados na prestação
de serviços de assistência técnica;
- apoiar empreendimentos que comercializem artigos artesanais;
- apoiar atividades comerciais e de serviços voltadas para o adensamento e
complementaridade e consolidação das cadeias agroalimentar e dos Pólos de
Desenvolvimento Integrado;
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- apoiar a modernização tecnológica de empreendimentos comerciais e de
serviços.
No que concerne aos beneficiários, incluem-se as firmas individuais e
empresas comerciais e de serviços prestados, constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no País, na forma da lei.
Sr. Presidente, dentro de tais especificações, espera-se que o Banco do
Nordeste diligencie, a partir de hoje, a operacionalização dos recursos constantes
dos fundos constitucionais, particularmente tendo por beneficiários além da indústria
e agricultura, também o comércio e o setor de serviços.
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O SR. CLAUDIO CAJADO (Bloco/PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, em seu discurso de posse em 1995, referiu-se ao Brasil como
um país injusto.
A grande injustiça era e é até hoje a enorme parcela de brasileiros que vivem
abaixo da linha da pobreza.
No início da década de 90, a incidência de pobreza estava estabilizada em
torno de 44% da população. Após a implantação do Plano Real, já em 1997, esse
índice foi reduzido para 34%.
A estratégia de manutenção da estabilidade econômica e da realização de
reformas estruturais, determinou ao País um novo rumo. Elevar a qualidade de vida
e reduzir as desigualdades sociais, proporcionando a cada cidadão oportunidades
de trabalho e acesso aos bens e serviços para o bem-estar e a dignidade da pessoa
humana, é enfrentar a pobreza e cumprir, a meu ver, a missão mais importante de
qualquer governo.
Sr. Presidente, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios —
PNAD, de 1999, demonstraram os resultados obtidos na área social brasileira desde
1995. Na Educação, entre 1995 e 1999, a redução da taxa de analfabetismo foi de
14% para 5,5%; o número de crianças fora da escola de 17,8% para 4,3% entre
1989 e 1999; o aumento do percentual de residências atendidas por rede de água
de 76,3% para 79,8% entre 1995 e 1999.
Atualmente o gasto social atinge cerca de 20% do PIB, mas é preciso insistir
na eficiência da gestão e na eficácia do gasto público.
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Dando um passo a mais para o cumprimento de sua mais importante
missão, o Governo Federal, em complementação às ações já desenvolvidas pelo
Programa Comunidade Solidária, identificou a necessidade de implementar um
gerenciamento intensivo nas diversas ações e programas capazes de melhorar a
condição de vida nos Municípios mais carentes do País.
Sr. Presidente, o Plano de Apoio aos Estados com Menor Desenvolvimento
Humano depende da articulação de parcerias do Governo Federal com Governos
Estaduais, Municipais e com a sociedade civil.
Dentro desse plano, o Governo dá a largada com o Projeto Alvorada, cujo
objetivo é reduzir as desigualdades regionais, através da melhoria de condições de
vida das áreas mais carentes do Brasil.
O indicador utilizado para medir o grau de desigualdades foi o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento — PNUD. As disparidades entre as Unidades da Federação
identificaram Estados com IDH inferior à média do País, todos localizados nas
Regiões Norte e Nordeste do Brasil. São eles: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima,
Sergipe e Tocantins.
Sr. Presidente, nós, nordestinos e nortistas, não podemos mais conviver à
margem do desenvolvimento e do crescimento. O País não suporta mais conviver
com dois brasis. Essa divisão injusta e absurda precisa ser efetivamente combatida.
Esta Casa, que tanto tem feito na busca de um país melhor, tem novamente
a oportunidade de aprovar a regulamentação do Fundo de Combate e Erradicação
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da Pobreza, criado a partir da idéia do Senador Antonio Carlos Magalhães, que
mobilizou as duas Casas legislativas, em Comissão Especial, resultando neste
grande instrumento de combate à pobreza.
Muito obrigado.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-AM. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para falar a
respeito de notícia extremamente alvissareira tanto para mim quanto para a
população do Estado do Amazonas.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela instauração de
inquérito para apurar denúncias contra atos do Governador do Amazonas, Sr.
Amazonino Mendes.
Essa notícia é alvissareira, porque há muitos anos pesam sobre o Governador
do meu Estado sérias e graves denúncias pela forma como conduz o Governo
Estadual e pela forma como favorece empresas de sua propriedade.
O STJ decidiu favoravelmente à instauração de inquérito contra atos do Sr.
Amazonino Mendes, baseando-se na eventual prática de crimes cometidos
principalmente em relação à Lei nº 8.666, de 1993 — Lei das Licitações Públicas —,
e à Lei nº 8.137, de 1990, que dispõe sobre improbidade administrativa.
A decisão da Corte Especial do STJ foi baseada em denúncia do Ministério
Público Federal do Estado do Amazonas contra o Governador Amazonino Mendes.
Ao fazer a denúncia, o Ministério Público encaminhou solicitação de abertura de
inquérito pela Polícia Federal amazonense, que vem concluindo por atos
extremamente graves sujeitos a práticas que caracterizam crime contra o Erário e
ação de improbidade administrativa.
O inquérito teve origem na Polícia Federal e reforçado, sem dúvida alguma,
pelo depoimento do Sr. Fernando Franco de Sá Bonfim, que durante muitos anos
participou da direção de vários órgãos públicos no Estado do Amazonas, sendo,
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recentemente, Presidente da Companhia Energética do Amazonas — CEAM. Ele
depositava

extrema

confiança

no

Governador

Amazonino

Mendes

e

em

depoimentos prestados à Policia Federal e ao Ministério Público afirmou ser
proprietário da empresa Econcel, apenas de fachada; que ele seria o testa-de-ferro
do Governador, uma vez que este era o verdadeiro proprietário da empresa.
Essas palavras textuais constam de matéria no site do STJ, em que o Sr.
Fernando Bonfim também afirma que ele e o Sr. Amazonino Mendes, juntos, criaram
a Econcel, que passou a receber as maiores e importantes obras de construção civil
no Estado, sendo uma delas a reforma do Estádio Vivaldo Lima que, para espanto
de muitos, custou três vezes mais do que a construção do próprio estádio. Isso tudo
falando-se em dólar.
Sr. Presidente, já havíamos denunciado ao Ministério Público Federal, ao
Ministério Público Estadual, no mínimo, desde 1995, a prática de o Governador
formar, no Amazonas, um cartel de empreiteiras, no geral todas elas de sua
propriedade, para poder usufruir do dinheiro público.
O que fazia o Governador? Aliás, o que o Governador faz até hoje? Diante da
existência desse cartel de empreiteiras, todas elas da sua propriedade, repito,
distribui para essas empresas as obras públicas que, no geral, são superfaturadas,
ou quando não são imediatamente, as obras e os contratos são aditados para que
os valores aumentem.
Dessa forma S.Exa. vem enriquecendo. Dessa forma S.Exa. construiu uma
mansão no Tarumã, na cidade de Manaus, de valor superior a 5 milhões de dólares
e sequer declarou à Receita Federal.
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Então, Sr. Presidente, a notícia de que o STJ instaurou inquérito é importante.
Não temos dúvida de que, feita a investigação, S.Exa. será processado e deixará o
Governo do Estado do Amazonas.
Muito obrigada.
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O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB-RJ – Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o processo de construção de uma sociedade
mais justa e igualitária deve ter princípio no acesso à educação ampla e qualitativa,
que contribua, de modo inequívoco, para a formação do saber, para a geração de
conhecimento que possa vir ao encontro das maiores demandas de uma gente
aguerrida, trabalhadora e muito capaz.
É a educação o instrumento capaz de pôr abaixo as barreiras do preconceito
e nortear as ações que, desejamos, irão mudar gradativamente o perfil do Brasil,
tornando-o não somente mais competitivo, em função das novas feições do mercado
internacional de trabalho e da economia globalizada, mas indelevelmente
identificado com o enfoque humanitário, em que cidadãos são pessoas antes de
tudo e não meramente elos de uma cadeia produtiva.
Nesse contexto, Sr. Presidente, gostaria de usar da tribuna desta egrégia
Casa de leis para saudar os 40 anos da Faculdade de Filosofia de Campos,
celebrados no último dia 20, em programação que se estende durante toda esta
semana, em celebração a uma das mais tradicionais instituições de ensino superior
do norte do Estado do Rio de Janeiro.
Trata-se de uma trajetória vitoriosa, com 40 anos de realizações alcançadas
pela dedicação de um corpo valoroso de funcionários, professores e estudantes, na
luta incessante pela consolidação da Faculdade de Filosofia de Campos como uma
instituição vibrante na produção do conhecimento acadêmico e de seu estreitamento
com a comunidade em que está inserida.
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A história da Faculdade de Filosofia de Campos confunde-se, em diferentes
momentos, com a de várias pessoas que trabalharam pela concretização de um
sonho. Nesse sentido, não poderia deixar de homenagear, neste discurso, a figura
da Profa. Thereza Venâncio, fundadora da instituição e sua primeira diretora, há 40
anos, quando a Faculdade contava com menos de vinte alunos e apenas três
mestres.
Foi o empenho e o destemor de pessoas como a Profa. Thereza Venâncio,
hoje ainda professora do Curso de Letras e presidente do Conselho Superior, que
fizeram do sonho uma realidade não só para aqueles que se envolveram
diretamente com o projeto, mas para toda a comunidade de Campos, beneficiada
pela presença em sua terra de uma instituição do perfil apresentado pela Faculdade
de Filosofia.
Os cinco cursos universitários da Faculdade de Filosofia exercem um efeito
multiplicador na sociedade campista, com seus alunos transmitindo o saber
apreendido nas salas da instituição no exercício de suas funções, como professor de
Letras, professor de Matemática, de Línguas, como jornalista, publicitário, relações
públicas, que dão a parcela de sua ajuda para moldar uma Campos melhor e
humanitária.
Falar da história da Faculdade de Filosofia de Campos é abordar sua
trajetória de passado, mas sem me furtar de citar as imensas realizações que ora
estão sendo implementadas pela atual diretoria da instituição e que são
responsáveis

pela

readequação

de

seu

perfil

universitário,

alcançando
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desempenhos invejáveis, por exemplo, nas avaliações do Ministério da Educação,
competindo de igual para faculdades dos chamados grandes centros.
A Diretora Regina Sardinha tem sido uma verdadeira guerreira na defesa dos
interesses da Faculdade de Filosofia de Campos, que com sua articulação clara,
franca, com transparente e lúcida exposição de motivos tem conseguido obter
sempre auxílio para a instituição, renovando suas forças, tornando-a mais moderna,
melhor equipada e preparada para os atuais desafios enfrentados pelo ensino
superior.
Quero, saudando a Diretora Regina Sardinha e a Profa. Thereza Venâncio,
cumprimentar todos os professores, funcionários e estudantes da Faculdade de
Filosofia de Campos, desejando muito mais avanços nesta caminhada, e reiterar, ao
mesmo passo, o meu inconteste apoio à Faculdade de Filosofia de Campos,
colocando-me ao inteiro dispor dessa instituição, no que for possível atender e no
que estiver ao alcance do meu mandato parlamentar e de minha representação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
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A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB-PA. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar das ameaças às oposições feitas de
forma extremamente grosseira nos últimos dias pelos representantes do Presidente
Fernando Henrique Cardoso na tentativa de intimidá-las e de cercear as críticas ao
Governo, que, aliás, é um desgoverno, eu e milhões de brasileiros ainda mantemos
nossas opiniões, agora mais profundas e com novos elementos.
Ora, Sr. Presidente, esse apagão trará um prejuízo muito grande à Nação.
Ainda não debatemos o suficiente. Será de 30 bilhões de reais o prejuízo no PIB
brasileiro provocado por esse apagão, esse racionamento de energia, essa
imprevidência, essa incúria do Presidente da República. Será 856 mil o número de
demissões em conseqüência dessa política de racionamento. Haverá demissão de
8% de trabalhadores nos shoppings e uma redução muito grande no recolhimento
do ICMS. E esses dados foram divulgados pelo próprio IBGE, órgão insuspeito. Não
são elucubrações da oposição. São dados oficiais do IBGE.
Essa política tem um único objetivo: alienar patrimônio e transferir riquezas do
Brasil para os países ricos. A prova do prejuízo dessa malsinada política está no
racionamento. A característica da política de Fernando Henrique Cardoso é não
investir no desenvolvimento, na produção, nas estatais. Busca-se a causa até nas
intempéries: São Pedro não mandou chover o suficiente.
O racionamento provoca uma situação de calamidade. E o Presidente sabia,
tinha todas as informações técnicas disponíveis para antecipar-se ao apagão, tinha
recursos das estatais para investimento, um superávit de 20 bilhões de dólares.
Apenas preferiu forçá-las a investir — se é que se pode usar essa palavra no caso
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— em bônus do Tesouro, em pagamento de juros e tributos das dívidas externas e
interna.
Os dados são claros. Em 1987 o investimento no setor era de 16 bilhões de
reais. Em 2001, 3,3 bilhões. A taxa de crescimento do consumo de energia só caiu
nos últimos dez anos. As tarifas, desde que FHC assumiu, foram majoradas em
326%, contra uma inflação de 90%. Mesmo assim chegamos a essa situação.
O racionamento é também conseqüência da política de sucateamento das
estatais brasileiras, tática obscura utilizada para afirmar que "tudo o que é público é
ineficiente, tudo o que é privado é excelente”, melhor ainda se esse privado for
americano, alemão, japonês ou espanhol.
Mas, da mesma forma que na Operação Abafa da CPI, o tiro saiu pela
culatra. O despreparado, no caso, o incompetente é o Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
É uma falácia, é um desrespeito à inteligência brasileira, o Presidente querer
dividir sua culpa com os governos anteriores.
Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, FHC está há seis anos no
governo. Desde o inicio o próprio Governo falava no esgotamento das fontes
energéticas. Chegou a incluir a ampliação da iluminação pública como parte de seu
plano de segurança.
Claramente, o que não existiu foi investimentos.
Itaipu e Tucuruí dependem apenas de linhões de transmissão, pois têm por
enquanto energia sobrando. A segunda etapa de Tucuruí está paralisada há anos,

420

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

apesar de todas as reivindicações dos Deputados e Senadores do Norte, também
por falta de investimentos.
Não, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados! A culpa, a responsabilidade
clara e explicita é do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que optou por encher
os bolsos dos banqueiros e especuladores internacionais.
FHC, através do novo ministério do apagão, prefere anunciar medidas que
penalizam mais ainda a população, transferindo para ela a responsabilidade, a culpa
e o castigo.
Se o cidadão brasileiro, num esforço supremo de apagar luzes, desligar seus
eletrodomésticos, fizer uma economia de guerra, conseguir reduzir seu consumo de
energia em 19%, ainda assim será punido, terá seu fornecimento cortado, mesmo
pagando. É um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, pois obriga os
brasileiros a utilizarem um péssimo serviço, descontínuo, irregular e ainda assim
receber punição.
As medidas proíbem novos investimentos. Se alguém quiser colocar em
funcionamento uma nova fábrica, uma loja, um comércio, uma fonte de empregos,
isso também não pode. As empresas terão metas de redução de consumo que
podem chegar a 75%, com conseqüente reflexo no nível de emprego.
Tudo isso é feito, mais uma vez, à revelia do Congresso, cujo único papel
para o Governo é apagar luzes e desligar elevadores.
Por último, o Governo, depois de dizer que não sabia, sabendo — na sua
campanha, Fernando Henrique falou para todo mundo da ameaça de colapso no
setor energético e que iria investir nesse setor —, depois que esta Casa discutiu a
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ameaça de colapso e a necessidade de investimento, quer agora penalizar quem?
Os assalariados, os trabalhadores, a classe média, contra o próprio Código de
Defesa do Consumidor e a Constituição, com aumento de taxas, mais uma vez
confiscando dinheiro do trabalhador, porque a energia é um serviço essencial, não
pode sofrer ameaça de interrupção.
Essas medidas são um crime contra a economia popular. Trata-se de um
evidente absurdo o rumo tomado pelo Governo.
Mas enfrentamos essa situação de apagão, e o povo exige respostas.
Propomos, então, para análise desta Casa as seguintes medidas:
1 - redução da jornada de trabalho em 10%, sem redução de salário, sem
demissão;
2 - Plano Emergencial de Investimentos, prevendo, entre outros, a
construção da segunda etapa de Tucuruí e de linhões de transmissão;
3 - liberação de recursos para fontes alternativas de energia, como a solar e
a eólica, com prazo razoável para pagamento e juros decentes;
4 - congelamento das tarifas de energia e revisão das privatizações e
concessões das empresas que não estão cumprindo metas de investimento.
Por fim, quero questionar a ameaça de racionamento de energia na Região
Norte, em particular em meu Estado, Pará. Lá, apesar de haver energia sobrando, já
existe um racionamento histórico, provocado pela falta de investimento. Dezenas de
Municípios ainda vivem o drama dos geradores a querosene, das velas e
lamparinas, pois, apesar de ser exportador de energia, esta não chega aos
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Municípios do interior paraense. Por isso acredito que o povo do Pará já está dando
a sua cota há anos e não deve ser incluído na política do apagão.
Então, Sr. Presidente, antes de apagar as luzes do Brasil, que o Presidente
apague o seu governo, que já está demais para o povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer.

423

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, denúncia feita pela revista Veja desta
semana, acusando o ex-Presidente do Banco Central de venda de informações
privilegiadas ao mercado financeiro, mostra a que ponto chegou a podridão do
Governo Fernando Henrique Cardoso e a inadiável necessidade da instalação de
uma CPI.
Não se passa semana sem que novo escândalo, de proporções maiores que
o anterior, venha a tomar conta do noticiário. E sempre envolvendo nomes do
primeiro escalão do Governo e ligados diretamente ao Presidente da República.
O episódio denunciado pela revista reveste-se de toda a gravidade. A revista
acusa o ex-Presidente do Banco Central, o Sr. Francisco Lopes, de comandar
esquema mediante o qual informações privilegiadas, como mudanças nas taxas de
juros e na política cambial, eram repassadas a investidores no mercado financeiro.
Mas isso não é tudo. A revista também revela que a ajuda ao Banco Marka,
de propriedade de Salvatore Cacciola, no valor de cerca de 1 bilhão de reais, teria
sido feita porque o banqueiro teria chantageado o então Presidente do Banco
Central, ameaçando divulgar fitas que revelavam o funcionamento do esquema. Um
dos beneficiários das informações privilegiadas, Cacciola não teria sido avisado a
tempo da mudança cambial ocorrida no início de 1999. A venda de dólares por
preço que foi a conta exata para liquidar o banco e salvar todo o patrimônio de
Cacciola mostra de forma clara que a operação de salvamento não visava

ao

sistema financeiro, como na época justificava o Banco Central, mas sim, o
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banqueiro, que hoje vive tranqüilo na Itália. A revista acusa também o Banco Pactual
de ter sido um dos principais beneficiários do esquema.
Não é preciso grande inteligência para perceber o tamanho da imoralidade
que foi a operação que salvou o Banco Marka, possível apenas em Governo que
mantém as relações mais promíscuas entre o público e o privado que se tem notícia
na história recente do Brasil. Os detalhes do esquema revelados na reportagem são
assustadores. Revelam como figuras ligadas ao Presidente e de seu trato não
pensam duas vezes ao dilapidar o patrimônio público, do qual deveriam ser
guardiões.
Revelam também como neste Governo tudo se transforma em uma ação
entre amigos. Uma hora os amigos se reúnem para repartir o roubo; em outra, se
reúnem para livrar o amigo ladrão.
O mais grave de tudo é que a revista afirma que o Governo sabia de toda a
situação, sendo este o verdadeiro motivo da saída do Sr. Francisco Lopes da
Presidência do Banco Central. Aceitou, portanto, pagar uma chantagem, com o
dinheiro do povo brasileiro e acobertar a todos no Banco Central que participaram da
operação de salvamento do banco. Mais do que acobertar, promoveu. A Sra. Tereza
Grossi, na época responsável pelo setor de fiscalização, hoje ocupa uma diretoria do
Banco, e para isso contou com a ajuda e mobilização do Governo para ter o seu
nome aprovado pelo Senado.
O Banco Central, mesmo muito depois do afastamento de Francisco Lopes da
Presidência do Banco, durante a CPI do Senado sobre o sistema financeiro,
continuou sustentando a versão de que a ajuda ao Banco Marka teria sido feita
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devido ao chamado “risco sistêmico”. Ao sustentar essa versão, e se comprovadas
as denúncias contidas na revista, a atual diretoria do Banco Central torna-se
conivente com o crime cometido pelo Presidente anterior, pois se omitiu de
investigar e punir os envolvidos em fraude de tal magnitude.
As denúncias têm de ser apuradas. É preciso saber se o Governo, incluído aí
o Presidente da República, soube do esquema e preferiu abafar o caso, pagando a
chantagem ao Sr. Salvatore Cacciola. É preciso ainda que se punam aqueles que
venderam as informações e também aqueles que ficaram ainda mais ricos com o
uso dessas informações.
Para apurar as responsabilidades do Governo no episódio, não basta a
abertura de inquérito na Polícia Federal. O uso do Banco Central para
enriquecimento de diretores e uma chantagem paga com dinheiro público é algo por
demais grave para se arrastar indefinidamente em inquérito ao sabor das pressões
políticas.
Só uma CPI instalada no Congresso Nacional pode levar a investigação a
fundo e enfrentar os poderosos interesses envolvidos nesse caso.
A suspeita de envolvimento, no mínimo por omissão e concordância em ceder
a chantagem do banqueiro Cacciola, de autoridades como o Ministro Pedro Malan, o
Ministro Clóvis Carvalho e o próprio Presidente da República, exige que o
Congresso Nacional tome parte nessa investigação.
O Governo Fernando Henrique Cardoso está enterrado na corrupção. É
preciso uma CPI já, para passar o Brasil a limpo e dar um basta nessa situação.

426

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

A sociedade brasileira tem se manifestado neste sentido. Estudantes e
trabalhadores têm feito diversas manifestações de rua exigindo a apuração dos
fatos e a punição dos corruptos. A CNBB e a OAB fizeram vigília pela ética e contra
a corrupção. Diversos atos e manifestações começam a tomar corpo e a ganhar o
Brasil. Isto demonstra que a luta contra a corrupção e pela CPI não é apenas uma
aspiração da Oposição, mas de amplos setores da sociedade brasileira que exigem
um fim para essa situação de impunidade.
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O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, distintos servidores da Casa, ocupo hoje este
espaço para manifestar a minha homenagem à Rádio Vera Cruz, do Município de
Horizontina — RS, minha cidade natal, que no último dia 13 de maio completou 39
anos de comunicação para mais de 71 Municípios gaúchos, catarinenses e até
alguns do país vizinho, Argentina.
Fundada em 13 de maio de 1962, por Liton Lanes Pillau (in memorian) e Lói
Newton Pillau, a emissora sempre esteve sob a direção da família Pillau e integra o
Grupo Pillau de Comunicações.
Atualmente, a emissora é dirigida pela competente administradora Elisabeth e
por Luís César Pillau. Conta com um quadro de doze funcionários. Além da
presença física em Horizontina, mantém unidades em mais dois Municípios:
Crissiumal e Dr. Maurício Cardoso, estes com locutores colaboradores.
A Rádio Vera Cruz é sintonizada com qualidade sonora local em 71
Municípios da região noroeste do Estado, cidades da Argentina e oeste catarinense.
A direção da emissora prevê investimentos consideráveis, ainda este ano, em seu
sistema irradiante, com a digitalização de som e transmissor com dez quilowatts de
potência, melhorando a qualidade das transmissões e aumentando o alcance da
emissora.
Parabéns à Rádio Vera Cruz pela bela e responsável história de
comunicação em favor da comunidade de Horizontina e região, levando a melhor
programação, pautada na verdade dos fatos, na agilidade das transmissões, na
profundidade das investigações, na isenção das análises e na pluralidade de
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opiniões, capazes de trazer uma nova cultura para toda a região. Que essa história
prossiga e tenha muitas vitórias e conquistas. Parabéns a todos da emissora:
locutores,

auxiliares,

repórteres,

anunciantes,

fornecedores,

colaboradores,

administradores, proprietários. Mas parabéns também àqueles que são a razão da
existência da Rádio Vera Cruz: os milhares de ouvintes.
Muito obrigado.
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O SR. MANOEL VITÓRIO (PT-MS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a presença do Governador Zeca do PT,
representando o Governo Popular, do Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho,
do Presidente do IBAMA, Sr. Hamilton Casara, do Secretário do Meio Ambiente e
nossa, representando a Câmara dos Deputados, foi assinada, ontem, a licença
ambiental para a construção da Termelétrica de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.
Trata-se de uma avaliação extremamente necessária do processo de
desenvolvimento e suas relações com o meio ambiente e os recursos naturais. Com
transparência e confiabilidade, o Governador Zeca do PT reafirmou sua decisão de
produzir energia “ecologicamente compatível”.
A solenidade de ontem incluiu também, além da licença prévia da
Termelétrica de Corumbá, a assinatura de termo de compromisso entre a
PETROBRAS e o IBAMA para o licenciamento da Termelétrica de Três Lagoas.
Já destacamos na semana passada, em pronunciamento nesta tribuna, a
importância estratégica para o Mato Grosso do Sul e para o País do aproveitamento
do gás boliviano. As termelétricas vão ajudar o Brasil a enfrentar a crise energética.
O Governador Zeca do PT deu assim mais um passo decisivo na busca da
auto-suficiência em geração de energia, o que permitirá ao Mato Grosso do Sul
avançar na implantação do pólo mínero-siderúrgico e na instalação do pólo
petroquímico.
Queremos registrar ainda a posse ontem do Conselho da Biosfera do
Pantanal, que reúne representantes dos governos e da sociedade civil. Trata-se de
uma parceria efetiva entre

entidades governamentais e organizações não-

governamentais para a implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável
para a região.
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O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em Salvador, Capital do meu Estado, a
Bahia, nas últimas semanas, particularmente nos últimos 10 dias, têm acontecido
fatos de enorme relevância.
Movimento popular capitaneado por lideranças estudantis, mas também com
a participação de professores, de trabalhadores, de entidades de prestígio como a
CUT Bahia e a FETAG, de sindicatos de trabalhadores, de DCEs da Universidade
Federal da Bahia e da UCSal, Universidade Católica de Salvador, enfim,

de

associações de diferentes tipos e magnitudes têm levado o povo baiano a se
pronunciar com relação à cassação do mandato do Senador Antonio Carlos
Magalhães.
O povo tem reagido de maneira surpreendente, mostrando que não está
satisfeito com a situação que se desenvolve em Brasília. Na realidade, o Senador
Antonio Carlos Magalhães estava sendo criticado não por episódios relacionados a
sua longa atividade na história da Bahia, mas por fatos que ocorreram aqui.
Tampouco S.Exa. era criticado com força apenas lá na Bahia, mas também aqui em
Brasília, na Comissão de Ética do Senado Federal.
Os fatos mais recentes mostraram a Bahia reivindicando para si participação
entusiástica com referência à punição que se exige para o Senador Antonio Carlos
Magalhães.
Já ocorreram três manifestações. Da primeira participaram algumas centenas
de pessoas; da segunda, alguns milhares, e, da terceira, 20 mil pessoas. Na
primeira e na segunda, a repressão bateu com muita força; na terceira, a reação do
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povo foi tão grande e o crescimento da manifestação tão expressivo que a repressão
não ousou bater tanto e ficou a distância.
O povo baiano prepara-se para realizar amanhã, quarta-feira, a quarta grande
manifestação, a fim de chamar a atenção do País para o fato de que, quanto às
atitudes do Senador Antonio Carlos Magalhães, quem tem papel a desempenhar é
a Bahia, no terreno em que decidiu seu destino nas últimas décadas, as ruas, por
meio do movimento popular. Por isso, longe de ser algo que se decide em Brasília, a
Bahia está participando do episódio com todo entusiasmo.
Sr. Presidente, chamo ainda a atenção de V.Exa. para artigo do jornalista
Janio de Freitas, publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 13 de maio,
intitulado “O grande anão e seus 400 anões”.
Trata-se de artigo de grande expressão — quem não o leu deve procurar
fazê-lo — que começa dizendo o seguinte: “Nenhum governo brasileiro foi mais
ostensiva e mais desavergonhadamente corrupto que o atual...”. Lá pelas tantas diz:
“O Brasil tem, pois, um governo de pessoas que recorrem ao crime para encobrir os
crimes.”
Mais à frente, falando do dinheiro que o Governo tem gasto para abafar a
apuração da corrupção no que diz respeito ao Congresso Nacional, acentua o
seguinte:
Foi dinheiro, dinheiro grosso, dinheiro público que
Fernando Henrique Cardoso fez utilizar nos subornos
explícitos, para impedir a investigação parlamentar e
constitucional da conta em paraíso fiscal controlada por
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seu sócio até a morte, Sérgio Motta, e ainda da
privatização das telefônicas, na qual autorizou o uso de
seu nome para a manipulação fraudulenta do processo
privatizante.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. autorizar a transcrição na íntegra desse artigo
nos Anais da Casa. A meu juízo, Janio de Freitas descreve muito bem o quadro
dramático em que hoje vive o povo brasileiro sob um Governo que, como diz o
articulista, é o mais ostensivo e desavergonhadamente corrupto de toda a história do
Brasil.
Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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Inserir artigo – Haroldo Lima
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Durante o discurso do Sr. Haroldo Lima, o Sr.
Marçal Filho, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Pedro Valadares, 1º Suplente de Secretário
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Tem a palavra o nobre Deputado
Marçal Filho.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, gostaria que V.Exa. recebesse requerimento de indicação ao Ministério
da Fazenda, a respeito dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Faço várias sugestões para melhorar o FCO, no
sentido de dar a pequenos e médios produtores, especialmente aos do meu Estado,
Mato Grosso do Sul, acesso desburocratizado a esse tipo de financiamento.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo também registrar o manifesto
firmado pelos Municípios sul-mato-grossenses de Rio Brilhante, Nova Alvorada do
Sul, Douradina e Fátima do Sul contrários à possibilidade do desvio da rota original
do ramal Gasbol, traçado em projeto aprovado pela PETROBRAS, partindo da
nossa Capital, Campo Grande, via Distrito de Anhanduí ao Município de Nova
Alvorada do Sul; deste ao Município de Rio Brilhante, via Município de Douradina,
até o Município de Dourados.
Tal alteração da rota originária retrocede ao tempo e é inaceitável aos
interesses maiores da pujante agroindústria agregada nos progressistas Municípios
citados e de toda a população regional, hoje estimada em mais de 70 mil habitantes.
Desnecessário se faz citar os dados socioeconômicos desses Municípios e
os privilégios de suas localizações geográficas, pelo que, requeiro desta Mesa as
providências necessárias e cabíveis no sentido de que seja mantida a opção
primeira, estabelecido ao ramal Gasbol, sendo Campo Grande/Dourados, via
Anhanduí, Nova Alvorada, Rio Brilhante, Douradina/Dourados, haja vista o franco
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desenvolvimento industrial verificado nas citadas cidades, especialmente no
Município de Nova Alvorada do Sul, onde o complexo industrial do Grupo Dallas se
expande a passos largos, demandando crescente consumo de energia elétrica, local
onde se poderia dar início a estudos de implantação da primeira termelétrica desse
ramal, não sendo difícil a formação de um grupo de empresários para que em
consórcio viabilizem tal possibilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos vivendo um momento histórico muito
especial. A tecnologia nos surpreende a cada dia. As novidades dos modernos
meios de comunicação deixa-nos com imenso complexo de inferioridade, tal é a
velocidade dos equipamentos lançados no mercado.
Estão aí, nesta sacratíssima oportunidade, os instrumentos e os meios
necessários para se levar nos lombos dessas parafernálias a essência do
conhecimento democrático para os jovens brasileiros de todas as cidades e de todas
as regiões, mesmo no campo, onde lá possam ter uma televisão, um computador,
um videocassete, um telefone ou qualquer coisa parecida.
O Ensino a Distância — EAD é uma realidade. A Argentina já aproveita dele
há muito tempo. Na Inglaterra há milhares de jovens estudando em casa. Nos
Estados Unidos, Espanha, Canadá e países de menor expressão econômica usam
os modernos meios de comunicação para poder transmitir, dos seus núcleos de
excelência, cursos e mais cursos para quem queira usar.
Infovia Multimídia Norte é um projeto ousado. Tem a marca com a cara da
Amazônia e as palavras chaves do marketing que virá ao certo: Campus Net Norte.
Esse é um projeto para ontem. O mais difícil ele já tem: o recurso. Ele está previsto
no Orçamento federal e agora é só questão burocrática: liberar o montante
necessário para se iniciar a aquisição de equipamentos e construção das bases de
apoio na região amazônica.
A implantação da rede de telemática para o desenvolvimento de programas
de educação e saúde a distância, criando os Campus Net do Amazonas, Acre,
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Roraima, Amapá e Rondônia. A Profa. Selma Leite, na sua palestra de abertura,
cobrou de todos os presentes um empenho envolvente, de corpo e alma, para que
esse projeto seja implantado com base num sentimento especial, a fim de que as
universidades da Região Norte possam dar exemplo, sair do convencional, das
barreiras de seus limites físicos e buscar e levar ao infinito da criação humana — o
pão do conhecimento para todos.
A dimensão da Região Norte assusta qualquer um. Mais da metade do
território nacional é Amazônia. Paira para aquelas bandas a solidão dos rios e das
florestas. Amontoam-se nesse paraíso, como perdidos, aglomerados humanos em
cidades, vilas, povoados e moradias isoladas. De tão grande que é, não se vêem os
16 milhões de seres humanos que se perdem na imensidão. Muitos países do
mundo não têm esta população, mas têm a visibilidade do foco humano
concentrado, parecem muitos pela exigüidade do espaço e pela natureza da
concentração, têm maior poder de influência e decisão. Na Amazônia tudo é difícil, é
longe. Até para se reunir há problemas.
Como se poderia dar acesso universitário a jovens situados num continente
como a Amazônia? É muito difícil, para não dizer impossível.
Infovia Multimídia Norte poderá suprir todas essas dificuldades, juntar as
pessoas virtualmente. Mesmo distantes os alunos poderão receber a mesma aula,
com o mesmo professor em tempo real, poderão comunicar-se, tirar dúvidas, fazer
amizades sólidas e ajudar-se mutuamente. Ao mesmo tempo, poderão ser
incorporadas tecnologias para o setor saúde, além dos cursos também na área do
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diagnóstico e até do tratamento, interligando as unidades de saúde aos centros de
referência localizados em qualquer Estado da Federação.
Eu não sou o Deputado mais indicado para apresentar as falhas do sistema
universitário brasileiro, tendo em vista não ser especialista no setor. Faço as minhas
críticas como um cidadão comum, por simples observação. E nesse sentido,
entendo que o velho modelo do campus universitário — as cidades universitárias,
sede de um poder acadêmico forte, de disputas naturais pelo espaço, pela
notoriedade do saber, pela acumulação de títulos, pela cristalização partidária e
ideológica, em sua maioria ligados à esquerda — tem criado uma ciranda de
problemas intransponíveis: a proteção, com unhas e dentes, do velho modelo dos
nichos de excelência universitária.
Formaram-se as corporações fortes, protetoras e defensoras do velho modelo
das universidades. Lutam com todas as armas para que nada se altere, temendo a
possível perda de poder e de espaço para as suas lutas. A grande maioria fica
completamente cega diante da realidade gritante das ruas. Mas o sentimento
acumulado, os preconceitos edificados nas suas mentes impedem qualquer que seja
a mudança do velho modelo oligárquico e elitista das universidades brasileiras.
Continuarei a falar desta tribuna, Sr. Presidente, para que o Ministério da
Educação dispare com a necessária celeridade todos os mecanismos facilitadores
para que o EAD no Brasil saia da lei e entre nas casas, mostrando o diferencial
positivo para o País em termos de resgate de uma estatística universitária mais
humana e mais justa.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade falo do 8º Congresso Sul
Brasileiro da Qualidade Educacional, realizado no meu Estado, Santa Catarina, mais
precisamente na cidade de Joinville, no último dia 16.
Lembro aos nobres colegas desta Casa que Joinville tem hoje uma das
melhores gestões públicas do Brasil, administrada pelo nosso Luiz Henrique da
Silveira, que também fez história nesta Casa na qualidade de Deputado Federal,
Líder do PMDB, ocupou diversas funções importantes na Câmara dos Deputados e
em Brasília, sendo inclusive Ministro de Ciência e Tecnologia e Presidente Nacional
do PMDB.
Passo a ler o discurso, na íntegra, dessa grande liderança e Prefeito de
Joinville por três mandatos:
Senhoras e senhores,
vivemos uma nova era.
Uma

era

de

transformações

vertiginosas

e

desconcertantes.
Uma era de mudanças profundas nas relações
econômicas e na organização do trabalho.
Uma era dominada pelo conhecimento.
Evoluímos rapidamente da válvula para o transistor
e do transistor para o microprocessador, que, cada vez
menor, é capaz de armazenar e transmitir cada vez mais
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dados, do oriente ao ocidente, do hemisfério sul ao
hemisfério norte, com uma velocidade fantástica.
Tempos atrás, sonhávamos em ir a Paris para ver,
no Louvre, a Monalisa de Leonardo da Vinci; ou a
Dresden, para contemplar a Madona Sistina, de Rafaelo
de Sanzio...
Hoje, uma criança, já no primeiro ano da nossa
escola pública municipal, pode vê-las, em detalhes, por
ângulos diversos, na tela do seu computador, no
laboratório de informática.
Tempos atrás, o analfabeto era aquele que não
sabia ler nem escrever, hoje, o analfabeto é aquele que
não sabe decidir, que não participa, que não lê, que não
exerce a cidadania.
Logo, logo, o analfabeto será aquele que não
souber lidar com o computador nem com a língua inglesa.
No primeiro ano do século 21, o governo de
Joinville inaugurou uma rede de 560 computadores,
espalhados por suas 33 maiores escolas e instituiu o
ensino do inglês, em todas as turmas da 1ª série do
ensino fundamental.

442

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

Esta é a etapa mais recente de um ambicioso
programa de absoluta qualidade na educação, que
estamos aplicando no ensino público fundamental.
Esta é a etapa mais recente de um ambicioso
programa de absoluta qualidade na educação, que
estamos aplicando no ensino público fundamental.
Aqui, as escolas oferecem muito mais do que
merenda... Oferecem comida, com cardápio orientado por
nutricionistas, em escolas dotadas de amplas cozinhas,
onde são preparadas as refeições escolares.
Aqui, as escolas oferecem vagas para todas as
crianças. Eram 38 mil alunos, há 4 anos... Hoje, são 58
mil na rede pública municipal.
Aqui, todos esses milhares de alunos ganham
uniformes escolar — bermuda, camisa e camiseta de
física.
Aqui, todas as crianças carentes recentes recebem
material escolar, também gratuito.
Aqui, o magistério é valorizado, através de salários
dignos, cursos de aperfeiçoamento e qualificação... E se
valoriza, agarrando com unhas e dentes a oportunidade
de crescimento profissional... Hoje, 81% dos nossos
professores tem nível superior e 49% são pós-graduados.
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Aqui, a repetência e a evasão vêm sendo reduzidas
ano após ano, já atingindo níveis mínimos.
Aqui, temos uma rede de escolas de Primeiro
Mundo, claras, alegras, limpas, cheias de cores, muitas
delas com auditórios e centros de eventos.
Aqui, as crianças estudam em cartilhas elaboradas
pelos próprios professores, cujo conteúdo destaca a
história, a geografia, os costumes e valores locais.
Aqui, nossas escolas se iluminam à noite para
oferecer cursos supletivos a trabalhadores, jovens e
adultos.
Aqui, a família está na escola, presente, integrada,
participante.
Aqui, podemos afirmar — nós, que acabamos de
visitar escolas públicas da cidade de Joinville Le Pont, na
grande Paris — que temos um ensino público de primeiro
mundo.
Aliás, esta foi a afirmação do ministro Paulo Renato
Souza,

nosso

grande

parceiro

nesse

inegável

desenvolvimento que logramos alcançar em apenas 4
anos.
Mas, certamente, tudo isso não basta...
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Embora tenhamos avançado muito na qualidade da
educação, precisamos avançar ainda mais.
Por isso, esperamos tirar grande proveito desse
congresso,

que

reúne

muitos

dos

melhores

e

formuladores da política educacional em nosso país.
Sejam bem-vindos a Joinville.
Em nome dos joinvilenses, espero que tenham uma
estada de reis na terra dos príncipes, e desejo que esse
congresso seja mais um farol a iluminar os caminhos que
nos libertarão da escuridão, da mediocridade e da
indigência.
Pois como bem disse Eliza Cook, na sua canção da
escola esfarrapada, “é melhor construir salas de aula para
o menino do que celas e patíbulos para o homem”.
Lição que os chineses já conheciam há milênios,
repetindo de geração para geração o velho adágio: “se
desejas uma safra para um ano, cultivas milhos; se
desejas uma safra para dez anos, cultivas árvores; mas
se desejas uma safra para cem anos, cultivas homens”.
Esta é a nossa missão...
Vamos cumpri-la.
Para encerrar, Sras. e Srs. Deputados, tenho a certeza de que V.Exas. não se
surpreenderam com o brilhantismo do discurso, pelo momento oportuno em que vive
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o mundo e pela qualidade do homem e da liderança de Luiz Henrique da Silveira,
por demais conhecido nesta Casa, que com certeza dispensa outros comentários.
Era o que tinha a dizer.
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A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de parabenizar o jornal Folha de
S.Paulo pelo editorial, publicado no último dia 6, acerca do tema “Ninho de
agências”. A Folha foi mais uma vez com o dedo na ferida, ao comentar que, mais
do que a mera criação, sem “uma discussão mais aberta com o Congresso” o
Governo estaria fugindo ao “debate no planejamento”, o que acabaria por resultar
novamente em mais uma “substituição de instituições”.
Acerta o editorial em lembrar que “pouco ou nada se faz para discutir e
redesenhar todo o sistema da política de desenvolvimento regional”. De fato, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como se constata pelo site da Receita Federal
na Internet, o Orçamento Regionalizado de Benefícios Tributários comprova que o
Sudeste, região mais rica do País, absorve 48% de toda a renúncia fiscal, o dobro
do Norte, a mais carente, contemplada com apenas 24%, referente aos mesmos
benefícios.
Erra o jornal, no entanto, ao referir-se, a título de exemplo, aos “bancos
regionais BASA e Banco do Nordeste — alvos também de suspeitas”. Segundo
levantamento feito pela AEBA — Associação dos Empregados do BASA nos últimos
anos, inclusive na própria Folha, não foi encontrada qualquer notícia mostrando que
o Banco da Amazônia S/A (BASA) fosse alvo das tais “suspeitas”.
Ao contrário, o editorialista ao protestar, com razão, ressalta que “faltam
instrumentos e conceitos voltados à criação de pólos de desenvolvimento”.
Certamente ele não possui a informação de que o BASA mandou efetuar estudos
técnicos, pelo IPEA e pelas universidades da área, com vistas a operacionalizar sua
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ação financiadora de desenvolvimento, calcada sobre um planejamento que adota a
metodologia mais moderna de tratamento eficaz ao estímulo às atividades
econômicas, qual seja, a de impulsionar a formação de clusters (aglomerados)
regionais, nos quais se aliam as vantagens comparativas de cada área à retenção e
melhor distribuição dos frutos do progresso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se pode ligar o desvio dos
recursos do FINAM ao BASA, posto que o mesmo é somente o banco operador dos
recursos do Fundo, cabendo-lhe, na forma da lei, tão-somente liberar os recursos
dos projetos já aprovados pela superintendência (agora, agência).
Não creio que o Banco da Amazônia esteja no rol das instituições sobre as
quais pairam "suspeitas", e não sabemos o porquê de ataques que procuram apenas
desestabilização da região amazônica.
Sr. Presidente, este pronunciamento foi subsidiado por uma correspondência
intitulada "Resposta Amazônica", enviada para a redação da Folha de S.Paulo pela
Presidência da Associação dos Funcionários do BASA.
Gostaria que este pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do
Brasil, bem como no Jornal da Câmara.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Gostaria de registrar a presença do
jovem estudante sergipano Antônio Monteiro Neto, do Colégio São Luiz, que está
visitando a Câmara dos Deputados, para ver o procedimento da Casa no
encaminhamento de projetos. A Câmara dos Deputados está aberta não apenas
para estudantes sergipanos, mas para todos os brasileiros que queiram conhecer
seu funcionamento.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Concedo a palavra ao Deputado
Waldomiro Barancelli Fioravante.
S.Exa. dispõe de até cinco minutos para fazer seu pronunciamento.
O SR. WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE (PT-RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com todas as novas denúncias
veiculadas pela imprensa brasileira, sobre o tráfico de informações sigilosas a
banqueiros internacionais, não há mais como o Congresso Nacional deixar de
retomar o andamento da instalação da CPI que visa investigar as denúncias de
corrupção do Governo Fernando Henrique Cardoso, que mancham a imagem do
País.
Sr. Presidente, o Governo só consegue impedir que os Congressistas
cumpram seu papel, ou seja, investigar e fiscalizar os recursos públicos, porque o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, usando recursos do povo brasileiro, compra
Parlamentares, de forma descarada, para que ou não assinem o requerimento de
instalação da CPI ou, se já assinaram, retirem suas assinaturas.
Essa prática política, Sr. Presidente, envergonha o nosso País. Não podemos
admitir que os recursos públicos pagos pelo cidadão brasileiro em impostos sejam
usados para que Parlamentares deixem de cumprir seu papel, vendam-se por um
bueiro, por uma ponte, por um posto de saúde.
Enquanto isso, no Governo, espalha-se a corrupção. São roubados mais de
20 bilhões de reais de recursos públicos que poderiam ser destinados à saúde, à
educação e tantas outras finalidades.
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Está na hora, Sr. Presidente, desta Casa tomar a iniciativa de acabar com
este instrumento de manipulação política do povo brasileiro que são as emendas
parlamentares, que têm servido justamente para cooptar Deputados, para desviar a
finalidade da atividade de um Deputado Federal, de um Senador, eleitos para
defender os interesses do povo brasileiro, e acabam, por questões eleitorais, por
sobrevivência política, vendendo a sua posição em troca de esmolas que recebem
do Governo Federal, do dinheiro que o povo brasileiro paga em impostos.
É importante destacar que temos outros instrumentos no País, especialmente
no Rio Grande do Sul, capazes de demonstrar que é possível fazer política com
honestidade, sinceridade, sem roubalheira e sem corrupção.
No Rio Grande do Sul, onde temos o Governo Democrático e Popular do
companheiro Olívio Dutra, por mais que nossos adversários, que são maioria
expressiva na Assembléia Legislativa, façam uma oposição ferrenha, por mais que a
imprensa vasculhe diariamente o Governo, até hoje, não se pôde apontar o desvio
de qualquer centavo de recurso público, porque prestamos conta diretamente à
população.
No nosso Estado, o Deputado não precisa pedir ao Secretário que libere
recursos para o Município. Não interessa de que partido ele é, não interessa a
política do Prefeito. A população decide nas plenárias do Orçamento Participativo o
que o Governo vai executar. O Prefeito do PFL, do PMDB ou do partido que estará
recebendo recursos como qualquer outro Prefeito.
Na Câmara dos Deputados, nós Deputados da esquerda não conseguimos
liberar recursos, enquanto aqueles que traem o povo brasileiro, que retiram a

451

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

assinatura de CPI ou se submetem ao poder imperial do Presidente Fernando
Henrique Cardoso conseguem, vergonhosamente, a quantia de 1,6 bilhão de reais
de dinheiro público.
Nessa CPI, com o apoio do povo brasileiro, vamos ter que investigar também
a liberação de emendas aos Parlamentares que deixaram de subscrever ou
retiraram as assinaturas da CPI.
Muito obrigado.
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O SR. ALMIR SÁ (PPB-RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna nesta tarde para, mais uma vez, falar
sobre a nossa Amazônia.
Na próxima quinta-feira esta Casa examinará o Anteprojeto de Lei de
Conversão à Medida Provisória nº 2.080, de 22 de fevereiro de 2001. Ela versa
sobre o Código Florestal.
Quero chamar a atenção deste Parlamento para todas as implicações que
esta matéria traz sobre todos os aspectos que envolvem os interesses de Amazônia
e, seguramente, do Brasil. Assim, o assunto não deve ser tratado com
emocionalismo e, sim, com nacionalismo. A Amazônia não pode ser encarada
apenas pela visão de um ou outro setor, pois esta, certamente, será regada por
tendências iniqüidoras, estreitas, para não dizer tendenciosas.
É preciso que a Nação tome consciência do problema da Amazônia Legal.
Não se pode jogar esse tesouro verde à mercê deste ou daquele interesse, sob
pena de nós, Parlamentares, sermos acusados de irresponsáveis ou negligentes.
Porque não se pode mais permitir que se alastre a pobreza da população que vive e
depende da Amazônia.
Acabamos de receber um quadro, onde constam as áreas legalmente
protegidas (terras indígenas e Unidades de Conservação), terras devolutas e área
ocupada por imóveis rurais particulares nos Estados que compõem a Amazônia
Legal.
Esse quadro é oficial e nele se verifica que a superfície territorial total é de
475 milhões de hectares; as áreas indígenas representam 22% daquele total.
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Que as terras da União, públicas, arrecadadas pelo INCRA e outras
correspondem a 51,47% da área.
A soma dos imóveis rurais é de 25,6%.
E é sobre esses 25,6% — e não sobre os 475 milhões de hectares — que
estamos querendo regulação. Não queremos a destruição da Amazônia. Queremos
produzir, dentro de parâmetros legais, sem produzir qualquer devastação. Portanto,
o relatório do Deputado Moacir Micheletto, do PMDB-PR, traduz, com bastante
objetividade, o possível, ao estabelecer o aproveitamento de 50% da área passível
de exploração agrícola dos imóveis rurais, que totalizam 5,12% da região.
De acordo com matéria da revista Veja desta semana, dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais dão conta de que o desmatamento na Amazônia
ainda não é expressivo. Por enquanto, afirma o periódico, o problema concentra-se
nas bordas da floresta, principalmente nos limites do Estado de Mato Grosso,
responsável por quase metade da devastação.
Sr. Presidente e meus pares: apelo para que o assunto Amazônia Legal seja
examinado pela ótica nacionalista. Sejamos racionais.
Muito obrigado.
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O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, queria informar à bancada do Partido dos Trabalhadores e a todos os
Parlamentares da Casa que no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, na sala
de reuniões, estará sendo realizada uma palestra sobre a crise energética com o
Prof. Luis Rosa, o Prof. Maurício Tolmasquim e o Prof. Ildo Luis Sauer, da USP.
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O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT-RN. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar que ontem, na
cidade de Natal, morreu o poeta Luís Carlos Guimarães, natural da cidade de
Currais Novos e que construiu uma das obras líricas mais importantes do Rio
Grande do Norte desde a década de 60.
Também advogado e tradutor, o poeta completaria 67 anos de idade.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Concedo a palavra ao nobre
Deputado Silas Câmara.
O SR. SILAS CÂMARA (PTB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, administrar é gerir os recursos disponíveis,
empregando-os com transparência e em uma escala de prioridade ditada pela lógica
e imposta pela premência, ou por um planejamento sereno e seguro.
Para assim proceder, é necessário que o administrador tenha conhecimento
do estado de coisas e circunstâncias experimentadas pela sua organização.
Trasladado tal raciocínio para uma nação, isto significa que é obrigação de
assessores e Ministros relatar, no âmbito de suas competências e alçadas, ao Sr.
Presidente da República não somente a subida dos índices de popularidade, mas a
chegada ou não das nuvens negras, sejam elas tomadas alegoricamente, sejam
elas tomadas ao pé da letra.
No caso da crise de energia elétrica, que a cada dia mais conturbada se nos
apresenta, no decorrer de cada capítulo — novela sem fim e sem protagonistas fixos
—, parece que estes escamotearam ao Presidente da República o verdadeiro
estado de nossos reservatórios, as verdadeiras dimensões de nosso parque
gerador, o real alcance e a concreta capacidade de nossas redes de transmissão.
Não obstante o alerta de estudiosos, de técnicos e de administradores, o
Estado não se mostrou sensível ao panorama que se desenhava e que, lenta e
inexoravelmente, tornava-se mais e mais nítido, até atingir a inescondibilidade.
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Agora, resta buscar os meios de mitigar o desconforto que hão de sofrer, num
primeiro momento, os brasileiros do Nordeste, do Sudeste e do Centro-Oeste e,
numa segunda etapa, nossos irmãos do Norte e aqueles do Sul.
Essa dicotomia ocorre mercê da nossa incapacidade de transferir blocos de
energia de uma região para outra.
No afã de minimizar o sofrimento, o transtorno e os prejuízos de nossa
sociedade, todos os brasileiros devem dar sua contribuição, na medida de suas
possibilidades.
Os bem aquinhoados devem concorrer, mesmo com algum prejuízo, para que
a oferta de energia seja incrementada; os menos favorecidos devem contribuir com
o máximo de racionalização no uso.
A equação estabelecida é perversa, Srs. Parlamentares: cada quilowatt
desperdiçado, cada quilowatt esbanjado, cada quilowatt malbaratado representa um
emprego a menos, uma família a menos a permanecer acima da linha da pobreza.
O conforto individual deve ceder lugar à segurança coletiva.
O lucro circunstancial deve curvar-se à estabilidade social.
A revolta de classes privilegiadas deve transformar-se em compreensão e em
apoio às classes menos assistidas.
Já se disse que atravessaremos uma fase de economia de guerra. Nada mais
oportuno para exercer-se a caridade, a fraternidade e a cooperação.
Sairemos desta crise, tenho certeza, mais irmãos, mais humildes e mais
crentes na capacidade deste País.
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Àqueles que esconderam a situação ao Sr. Presidente da República ficará a
lição de que nada é mais importante que a verdade, pois ela é também e
principalmente robusto instrumento de gestão.
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A SRA. ANA CORSO (PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, com dinheiro público, o Presidente FHC
abafou a CPI da Corrupção, como se já não bastassem, dentre outros, os
escândalos da SUDAM, da SUDENE, do Painel do Senado, do Banco Marka, com o
qual o Governo gastou 1 bilhão de dólares para esconder que Chico Lopes, então
Presidente do Banco Central, era corrupto. Estarrecida, mais uma vez, a sociedade
brasileira acompanha a tenebrosa novela “O Balcão de Negócios”, protagonizada
pelo Chefe do Poder Executivo.
Sr. Presidente, milhões de reais dos cofres públicos foram despendidos pelo
Governo para “convencer” alguns Parlamentares a retirarem suas assinaturas do
requerimento de criação da CPI da Corrupção.
Com grande perplexidade, a Oposição viu o próprio Presidente da República
assumir o comando da operação denominada “Abafa CPI”.
Assim, o tucanato retirou a máscara e assumiu sua verdadeira face.
A própria mídia, até então submissa e leal, não tem logrado esconder da
população os métodos desonestos e antidemocráticos de um Presidente da
República que, aliás, já comandara a compra de votos no Congresso Nacional para
aprovar a sua própria reeleição.
Entretanto, a nova campanha publicitária da moda, bancada por toda a mídia
nacional é: “Ser patriota é poupar energia!”
Até o plenário desta Casa será objeto de racionamento.
O tucanato decidiu, de público, assumir o racionamento da democracia.
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Afinal, para um governo que governa por medida provisória, o Congresso
Nacional poderia mesmo ser fechado no período do racionamento
Nesse contexto, quem divergir poderá ser aclamado antipatriota pelos arautos
do tucanato.
Mas, Sras. e Srs. Parlamentares, nós do Partido dos Trabalhadores não nos
deixaremos levar por essa propaganda enganosa.
Com todas as letras, vamos dizer à sociedade o que está causando o
racionamento de energia e quem é o verdadeiro responsável por esse estado de
coisas.
O Deputado petista Virgílio Guimarães já recolheu 182 assinaturas e
protocolou na Mesa da Câmara dos Deputados a CPI para investigar as causas da
crise energética do País.
É de conhecimento público que o modelo criminoso de privatização do setor
elétrico, com a conseqüente ausência de investimentos, foi o responsável pelo
aumento abusivo das tarifas. Agora, o Governo impõe ao País o caminho dos
apagões e do racionamento de energia.
Para desespero de milhares de famílias, estudos indicam que se o
racionamento durar seis meses, 800 mil trabalhadores perderão seus empregos.
Mais uma vez a incompetência deste Governo nitidamente corrupto cairá no
bolso dos brasileiros, com novos aumentos nas contas de energia elétrica,
paralisação de hospitais e queima de aparelhos durante os apagões.
Sr. Presidente, todos esses fatos só fazem aprofundar a crise institucional
crônica que vivemos.
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Consola-me o fato de saber que o Brasil é muito maior do que Fernando
Henrique Cardoso, ACM, Arruda e Jader Barbalho. Eles também passarão. E
passarão dentro em breve, porquanto as eleições de 2002 estão próximas, e o povo
brasileiro bem saberá julgá-los.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
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O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, num clima de grande mobilização, o PMDB
de São Paulo realizou, no último domingo, como em todo o País, sua convenção
estadual, na sede da Assembléia Legislativa do Estado.
A convenção representou um marco na história do partido, pois o índice de
comparecimento foi de 90,38%. Mais de mil delegados, da Capital e do interior,
participaram intensamente dos debates e da votação que se estendeu por todo o
dia.
Registro, nesta oportunidade, a espetacular vitória obtida pela Chapa
Unidade, encabeçada pelo ex-Governador e grande líder do PMDB, Orestes
Quércia. A presença de S.Sa. na Presidência do partido, em São Paulo, certamente
representará um momento de afirmação de nossa legenda e de confirmação dos
compromissos peemedebistas.
A vitória da Chapa Unidade reforça a proposta de que o PMDB tenha
candidatos próprios ao Governo de São Paulo e à Presidência da República.
O novo Presidente do PMDB paulista deixou claro esse seu compromisso em
seu pronunciamento para os convencionais. O partido, com a vitória em São Paulo e
com o resultado em vários Estados brasileiros, encontra-se em condições muito
mais favoráveis para assumir este desafio: ter um candidato à sucessão
presidencial, não se deixando levar pelas ondas do adesismo e da submissão que
tantos prejuízos trouxeram para a nossa legenda.
As convenções estaduais do PMDB, notadamente a de São Paulo, pela
importância de nosso Estado no conjunto da Federação, fortalece a independência
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do partido, além de reforçar a confiança de seus dirigentes e de sua valorosa
militância de que é possível marcharmos com nossas próprias pernas e
apresentarmos projeto que tenha a capacidade de recuperar nossa soberania, de
retomar o crescimento econômico com a geração de empregos e de resgatar a
imensa dívida social para com o nosso povo.
O PMDB tem história. O PMDB tem compromissos. O PMDB tem líderes,
como o Governador de Minas Gerais, Itamar Franco, em condições de encabeçar
esse projeto nacional e ser nosso candidato à Presidência da República.
É preciso decisão política. Estou certo de que o resultado que conquistamos
em São Paulo, como em todo o País, fortalecerá esse rumo de independência de
nosso partido.
Srs. Parlamentares, a atual crise energética demonstrou que o País está sem
rumo — aliás, está no rumo incorreto, andando para trás —, por responsabilidade da
atual política neoliberal do Governo Federal, que destrói os setores produtivos e os
empregos; que entrega às corporações multinacionais os patrimônios públicos na
bacia das almas a preço vil; e que lança no abandono, na miséria e no desespero
milhões de seres humanos, considerados incapazes de ter uma vida digna.
Revelou, também, que o que paralisa o País não é uma provável CPI, da qual
o Governo foge como o diabo da cruz, mas sua irresponsabilidade na condução da
economia nacional, como ficou evidente num setor vital para o desenvolvimento do
País: o setor energético.
Mas os sinais de que esse modelo faliu já são bastante visíveis no Brasil, em
toda a América Latina e até na economia americana. Nosso País pode cumprir um
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subdesenvolvimento a que ainda estamos relegados.
O compromisso do PMDB de São Paulo é o de recuperar nosso Estado,
coração econômico do País, das mazelas causadas pelas políticas neoliberais e
promover o desenvolvimento econômico e social, integrando milhões de seres
humanos, hoje despossuídos de tudo, ou de quase tudo, nos resultados do trabalho
e da riqueza que todos produzem.
Esse é também o compromisso de Quércia, que já revelou sua capacidade de
governar com o povo e para o povo quando esteve à frente da administração
paulista no final dos anos 80.
Faço, finalmente, uma saudação à militância peemedebista, que nessas
convenções estaduais, como ficou revelado em São Paulo, não perdeu as
esperanças e continuará empregando todas as suas energias e inteligência na
definição de um rumo independente para nosso partido, pois é o único caminho para
que o PMDB continue servindo ao País.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a divulgação de meu
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e no Jornal da Câmara.
Muito obrigado.
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O SR. JOÃO MATOS (PMDB-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna na qualidade de pai adotivo
de um menor que, por infelicidade, vimos falecer no último dia 8 de abril. Falo do
meu filho, Valdenei Cleber Matos.
Sr. Presidente, os pais adotivos de Santa Catarina contam, desde a semana
passada, com uma associação para tratar de seus interesses. Trata-se da
Associação Catarinense de Pais Adotivos, de âmbito estadual, fundada em
Florianópolis, em 14 de maio próximo passado, como fruto de uma idéia que
tivemos. Minha esposa e eu a compartilhamos com outros casais de diversas
cidades de Santa Catarina.
Como pais adotivos, resolvemos criar uma instituição que venha dar
assistência à adoção em todas as áreas, desde a jurídica até a emocional. Em
conversas com outros casais, pais adotivos, percebemos a falta de orientação em
relação ao processo e muitas dificuldades em casos como os de mães biológicas
que depois de anos resolvem reaver seus filhos e brigam por isso na Justiça.
Ouvimos relatos de casais que adotaram crianças e, depois de certo tempo, a mãe
biológica apareceu, levou a criança, sem nenhum direito para os pais que a criaram
por quatro, cinco, seis ou mais anos.
Através do trabalho da associação, pretendemos também diminuir o impacto
da burocracia que entrava os processos. Percentual significativo de casais — e é
bom que fique registrado — que desejam adotar filhos acabam desistindo por causa
da morosidade do processo, provocada pela excessiva burocracia.
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A preocupação com os órfãos e as crianças destituídas de uma família vem
de muito tempo e a adoção sempre existiu na história da humanidade. Todos
conhecem a história de Moisés, que foi adotado pela filha do faraó do Egito. Conta o
mito que os gênios abandonados Rômulo e Remo, fundadores de Roma, foram
adotados e amamentados por uma loba. O Império Romano foi governado por mais
de um século por filhos adotivos de Otávio, o Augusto, que, por sua vez, foi filho
adotivo de Júlio César. Foram também os romanos que estabeleceram as bases da
adoção legal na idéia de filiação, conferida por um certificado aos pais adotivos e na
transmissão do nome da família por meio da adoção.
Apesar de pais e filhos adotivos existirem desde o início dos tempos, o tema
adoção foi sempre um pouco obscuro: trata-se geralmente na intimidade das
famílias. Até algum tempo atrás, poucos estudos sistemáticos sobre esse assunto
tinham sido realizados. Isso trouxe como conseqüência a generalização de casos
dramáticos e a formação de preconceitos e estereótipos.
Historicamente, a adoção pode ser dividida em duas grandes etapas, de
acordo com Pilotti: a adoção clássica, que visa solucionar a crise de matrimônio sem
filhos, e a adoção moderna, que busca resolver a crise da criança sem família. No
Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura tal direcionamento aos
interesses da criança, estabelecendo condições para o desenvolvimento de cultura
da adoção.
O desenvolvimento dessa cultura de adoção é movimento a longo prazo e sua
prática no Brasil ainda não é quantitativamente satisfatória para amenizar a questão
do abandono e da conseqüente marginalidade da criança e do adolescente.
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Entretanto, qualitativamente, a adoção configura-se como a medida que melhor
possibilita a integração sócio-familiar da criança abandonada, seu desenvolvimento
afetivo-emocional e seu crescimento como pessoa.
Por isso, e por acreditar que podemos avançar nesse aspecto, apresento à
Mesa Diretora desta Casa projeto de lei que institui o dia 25 de maio como o Dia
Nacional da Adoção. A data pretende homenagear o 1º Encontro Nacional de
Associações e Grupos de Apoio à Adoção, realizada em Rio Claro, São Paulo, entre
23 e 25 de maio de 1996. Tal projeto visa constituir a referida data como o dia de
referência, de grande mobilização nacional de conscientização e de efetivação de
adoções de crianças abandonadas por todo o Brasil, especialmente nas grandes
cidades.
Não devemos mistificar a essência de ser pai biológico com a contingência de
ser pai adotivo. Os dois tipos de paternidade têm exatamente a mesma importância
e a mesma essência. No entanto, a contingência de ser uma família adotiva traz
características especiais que não devem ser negadas, mas, ao contrário, assumidas
totalmente. O que se percebe é que as generalizações cotidianas, a falta de preparo
e a reflexão anterior parecem ser determinantes e geradoras do temor à perda,
fortalecendo os mitos dos laços biológicos como aqueles naturais e verdadeiros.
Assim, os pais adotivos tentam camuflar as relações e imitar uma família biológica.
Com isso, passa-se a entender também porque as adoções inter-raciais, de
portadores de deficiência e de crianças maiores são tão raras. Esse medo da perda
futura e da tentativa da camuflagem para que a criança não venha a descobrir sua
condição de adotivo faz com que muitos pais omitam a verdade sobre a

468

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

procedência. Tal prática, além de muitas vezes trazer sérios problemas nos casos de
descoberta, provocando danos irreparáveis no relacionamento entre pais e filhos
adotivos, ainda provoca o inchamento de crianças com mais idade nos orfanatos e
instituições de guarda temporárias. A preferência recai quase que totalmente sobre
os recém-nascidos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, através das duas iniciativas deste
Parlamentar — uma, estimulando a adoção a partir da proposta de instituição do Dia
Nacional da Adoção; outra, criando mecanismos de assistência aos pais e aos
próprios filhos adotivos através daquela associação —, espero estar contribuindo
decisivamente para conscientizar a sociedade quanto à importância do gesto de
adotar que, com certeza, contribuirá para diminuir a desigualdade social que assola
cada vez mais nosso País.
Cada dia me convenço mais de que o grande segredo para a solução dos
maiores

problemas

da

humanidade,

sobretudo

a

marginalização

social,

acompanhada da miséria humana e dos crimes de toda ordem, está na colocação,
em prática, de um sentimento que a cada dia ganha mais corpo, espalhando-se por
todos os cantos, até encontrar acolhida em cada família, em cada coração: a
partilha, expressão primeira da solidariedade humana e sinônimo inconteste do
verdadeiro amor entre os homens, irmãos, filho de um mesmo pai, que a todos criou
a sua imagem e semelhança.
Era isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
Obrigado.
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O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem, andando por uma rua de Curitiba, um cidadão
aproximou-se de mim e disse: “Dr. Rosinha, o senhor viu a revista Veja? Traz novas
denúncias contra o Presidente Fernando Henrique Cardoso e seu grupo de
Governo. Esse homem não tem sorte mesmo”. Como se isso fosse questão de sorte.
O staff do Governo Fernando Henrique Cardoso, desde seu primeiro
mandato, com o modelo de implementação de sua política econômica, no sentido de
privatizar, de destruir o Estado, por si só, ao executá-lo, leva a uma série de
distorções. Se quiser o Governo implementá-lo com a rapidez com que tem feito, só
há um caminho: atropelando todo o embasamento legal, leis e Constituição. Por
isso, já comete várias ilegalidades.
Não bastasse atropelar, começam também as distorções, chegando no plano
de corrupção, de favorecimento desse ou daquele setor empresarial, ou cidadão, ou
dessa ou daquela empresa. Agora, após seis anos de Governo, é que a sociedade
começa a enxergar o que havia por trás e por baixo de todas as privatizações e do
modelo econômico. Então, não se trata de sorte ou de má sorte, mas da construção
da ilegalidade, da imoralidade. E na hora em que é identificado Ministro ou técnico
corrupto, ou que cometeu ilegalidade, esse não é punido, sequer é afastado do
cargo que ocupa. Na maioria das vezes, continua ocupando-o e tendo influência nas
decisões do Governo.
Os fatos decorrentes da chamada crise energética também são fruto desse
desmando, desse comportamento perante a Nação, desse modo de governar. Tudo
isso tem vazado para a imprensa e vem indignando a maioria dos cidadãos
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brasileiros, como, por exemplo, os recentes fatos ocorridos no Senado. Basta
olharmos com atenção para verificar que lá se encontra a mesma base de
sustentação de Fernando Henrique Cardoso, o mesmo setor que vinha cometendo
atos ilegais, imorais e corruptos.
Isso demonstra que nós, da Oposição, tínhamos e continuamos a ter razão
quanto à CPI da Corrupção. O Governo abortou a iniciativa ao fazer grande
negociata com alguns Deputados, no sentido da retirada das assinaturas em troca
da liberação de verbas para suas emendas. Da mesma forma, negociou a
permanência dos Senadores José Roberto Arruda e Antonio Carlos Magalhães no
Senado.
Hoje, a maior dificuldade para manter a negociata deve-se às grandes
manifestações populares que têm ocorrido no País, principalmente em Salvador,
terra natal de Antonio Carlos Magalhães. O povo de Salvador conhece S.Exa., sabe
quem é. Por isso, vai às ruas pedir sua cassação. Poucos apóiam e defendem
Antonio Carlos Magalhães, e esses poucos são ou foram favorecidos por suas
políticas econômicas e de relação pessoal. Grande parte da Bahia tem sido vítima
dessa política e desse cidadão.
Tudo o que está ocorrendo na República brasileira faz parte do mesmo grupo
político — PSDB, PFL, PMDB, PPB e PTB —, elite de sustentação do modelo deste
Governo.
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O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, companheiros trabalhadores, há cerca de um ano abriu-se a caixa de
Pandora de Fernando Henrique Cardoso. Não adianta tapar uma, que outra
aparece. Uma desgraça atrás da outra, que S.Exa. mesmo armazenou durante
anos, começa a sair ao vento.
Não adianta o Presidente aplicar seus golpes, mediante pressão, como a
compra — poderíamos dizer assim — de Parlamentares para retirada de suas
assinaturas do requerimento de instalação da CPI da Corrupção, com ofertas
vultosas de recursos para emendas de 50, 60 mil reais, chegando a milhões, e que
totalizaram 70 milhões de reais em curto espaço de tempo, no início de maio. Tudo,
como disse, com o objetivo de impedir a instalação da CPI da Corrupção.
Foi

vitorioso,

porque

há

Deputados

dispostos

a

esse

triste

jogo.

Parlamentares que não assinaram a CPI da Corrupção temem, na verdade, que a
caneta do Palácio do Planalto funcione contra eles, ou para tirar um apadrinhado
político, ou com medo de que suas emendas não sejam liberadas. Só que irão pagar
alto preço junto à população por serem coniventes com a corrupção. Infelizmente, é
o que acontece.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso deve ter comemorado com loas no Palácio
do Planalto, em festas íntimas, o impedimento da instalação da CPI. A imprensa
citava a vitória do Governo, como se impedir investigação da corrupção fosse uma
vitória. É, isto sim, uma vergonha para qualquer governo.
A revista Veja demonstra novamente que não adianta o Sr. Fernando
Henrique Cardoso querer impedir a instalação da CPI da Corrupção, porque a caixa
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de Pandora está aberta e mais uma desgraça cai sobre o Presidente da República.
Não é à toa que S.Exa. teme essa investigação, porque sabe que seus assessores
mais próximos estão envolvidos, como Chico Lopes, que repassava informações
para o Sr. Salvatore Cacciola, estranhamente libertado pela Justiça brasileira,
dando-lhe oportunidade de fugir para a Itália, onde tem nacionalidade.
Por isso mesmo, a situação foi taticamente discutida pelo Governo. A Justiça
brasileira, ao invés de punir os ladrões do colarinho-branco, dá-lhes perdão. Foi
assim com o “engavetador-geral” da Nação, Geraldo Brindeiro. É o papel que S.Exa.
cumpre. Ao ser derrotado por seus próprios pares — foi o sétimo colocado —, na
tentativa de fazer com que o Sr. Fernando Henrique Cardoso, pelos seus préstimos,
reconduzisse-o ao cargo de Procurador-Geral da República, fez boa ação ao
Senador Jader Barbalho, mandando engavetar o processo de corrupção contra
S.Exa.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso, o “engavetador de CPIs da Corrupção”, na
verdade, tenta impedir que ela se instale para esconder o Sr. Eduardo Jorge e por
saber que Chico Lopes, quando for investigado, abrirá as torneiras da realidade da
corrupção.
Chamo a atenção das Sras. e dos Srs. Deputados que ainda se recusam a
assinar a CPI da Corrupção, e dos que por 60 mil reais retiraram a assinatura do
requerimento, para o fato de que o Sr. Salvatore Cacciola conseguiu um 1 bilhão e
600 milhões de reais para o FonteCindam, a fim de perpetuar a corrupção neste
País. O Governo está enrolado até a medula na corrupção e por isso tenta impedir
as CPIs, que têm de existir.
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O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, registro o aniversário de emancipação política do
Município de Pires Ferreira, que tem como Prefeito o Sr. Francisco das Chagas
Torres Filho, o qual desenvolve grande administração naquela cidade.
Pires Ferreira, nos seus 14 anos de emancipação política, em plena
adolescência, foi premiado como um dos dez Municípios que tem programa de ação
social. Constitui-se modelo a ser seguido, pois vem dando exemplo de política
austera e atende a todos os seus munícipes.
Portanto, deste plenário, mando um grande abraço para a comunidade de
Pires Ferreira.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Concedo a palavra ao nobre
Deputado Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que a Comissão de Seguridade
Social e Família aprovou o Projeto de Lei nº 4.594, de 1994, de nossa autoria, que
trata do ressarcimento das despesas médico-hospitalares pelo SUS.
Na justificativa da proposição, indicamos que a Constituição Federal atribui ao
Sistema Único de Saúde a assistência à saúde do trabalhador, em especial às
vítimas de acidente de trabalho ou portadores de doença profissional. A Lei
Orgânica da Saúde reforça essa atribuição.
A consolidação de um Sistema Único de Saúde, como proposto pela
legislação — hierarquizado, descentralizado, com acesso universal e igualitário —, é
anseio que se vem concretizando na sociedade brasileira. Fortalecer o SUS é uma
meta que, com relação à saúde do trabalhador, promete a democratização do
atendimento.
No entanto, no momento em que o SUS se encontra em franco
sucateamento, como resultado da falta de recursos, esperar que haja a expansão da
rede e melhora da cobertura com aperfeiçoamento dos serviços é, no mínimo,
utópico.
A Lei nº 6.367, de 1976, consigna ao então INPS o ressarcimento das
despesas efetuadas pela empresa com o atendimento de emergência dos acidentes
de trabalho em instituições privadas. No entanto, diante da profunda mudança na
dinâmica ministerial, o cumprimento dessa lei é uma incógnita no momento. O SUS
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tem atendido a algumas demandas dessa natureza. Porém, de acordo com a
Secretaria de Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde, elas surgem em número
muito reduzido.
Assim, visando proteger a saúde do trabalhador e garantir o acesso do
acidentado a uma atendimento pronto, integral e democrático, é que apresentamos o
projeto de lei. Enquanto a tão almejada consolidação do SUS não se fizer de fato,
esse projeto será de extrema importância para beneficiar os trabalhadores vitimados
por acidentes do trabalho. Ele ocupará uma lacuna da legislação na área, que, se
não reparada de imediato, pode trazer conseqüências graves para o futuro desses
cidadãos.
Sr. Presidente, poderá parecer a muitos que aprovaram o projeto que ele não
tem a importância que estamos dando. Somos oriundos do interior do Estado do Rio
Grande do Sul, onde, infelizmente, em algumas pequenas cidades, o Sistema Único
de Saúde não atua em plena vigência. Mas, em muitas dessas localidades, existe
um hospital particular. Nossa proposta obriga que todo hospital particular localizado
onde não houver o Sistema Único de Saúde atenda ao cidadão.
Sempre dizemos que não somos contra aqueles que lucram com a educação
e com a saúde. Mas em primeiro lugar está a vida. Nenhum hospital particular tem o
direito de negar assistência a um cidadão. Ele deve ser atendido e, pelo nosso
projeto, ser ressarcido pelo Estado.
Aconteceu há algum tempo: quem não tinha dinheiro para pagar o anestesista
não era operado. Todos lembram da campanha de âmbito nacional contra essa
situação. Os anestesistas não eram registrados e, por isso, não recebiam pelo
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Sistema Único de Saúde. Nosso projeto, que foi aprovado por unanimidade, segue
esta linha: onde o sistema público de saúde não estiver implantado, as empresas de
saúde da rede privada deverão atender ao cidadão e apresentar a fatura ao Estado,
que deverá fazer o ressarcimento do atendimento nos moldes do SUS.
É este o nosso registro. Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro o falecimento há pouco do Sr. José
Camilo dos Santos, pai do Prefeito Zito, de Duque de Caxias, grande amigo e
pessoa que serve de referência para o País.
Para nós, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é exemplo de que um
pobre pode, de fato, educar um filho e ter cidadania.
Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. Em nossa iniciação política
aprendemos que a crítica sempre deve ser, além de fundamentada, construtiva.
Assim aprendemos, assim procedemos. No entanto, para nosso espanto, assistimos
a algumas figuras da Oposição liderarem movimentos contra o Governo — em última
análise, contra o povo brasileiro —, incentivando o “não” ao racionamento de
energia.
É preciso lembrar que o Governo não está sendo julgado. A hora não é esta.
Para isso existem as eleições, quando o povo será chamado para julgá-lo através de
um pleito livre e democrático. Não se trata, também, de questões políticas.
O fato é que existe grande escassez de água nos reservatórios das
hidrelétricas que abastecem o Centro-Oeste, o Nordeste e o Sudeste. A atitude
tomada, de forma sensata e equilibrada, foi a convocação à sociedade brasileira,
pelo Presidente Fernando Henrique, para reduzir os gastos com energia elétrica.
Temos de ficar unidos neste momento. Não podemos ficar questionando
quem errou ou quem deixou de errar nessa situação. Sejamos pois verdadeiros
brasileiros. O País precisa desse racionamento para não acontecer o pior, que seria
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um apagão. Caso ele venha a ocorrer, as conseqüências serão muito piores do que
o racionamento.
Há certos caminhos que somos obrigados a percorrer e que mais na frente
nos revelam o melhor indicador para economizar.
No caso presente, do racionamento, sabemos que existem muitas gorduras a
serem queimadas. Em vários segmentos das atividades industriais, comerciais e até
em nossas casas pode-se reduzir o gasto de energia, colaborando com o Governo e
com o nosso bolso, sem maiores prejuízos para o cotidiano.
Alguns amigos já comentaram comigo que antes da campanha do
racionamento não tinham reparado que em suas residências o festival de luzes
acesas era total. As máquinas de lavar louças,

roupas e até mesmo o próprio

aquecedor de água ficavam ligados sem nenhum aproveitamento; às vezes, com
pouca louça e pouca roupa acionavam-se as referidas máquinas. O chuveiro elétrico
era também ligado bom tempo antes de ser usado e ficava outro bom tempo após o
banho. As lâmpadas, nem se fala. Todas acesas e sempre aquelas de maior
consumo.
Portanto, o racionamento é também uma forma de nos educarmos rumo a
uma maior economia. Economizar é um bom sinal para o nosso dia-a-dia.
Agora, a Oposição resolve vir a público, através dos meios de comunicação,
pedir à população para não participar do racionamento. Isso deve ser digno de
repulsa da parte de qualquer cidadão que queira bem a este País.
O momento é de união e participação. Temos de ultrapassar esta difícil
quadra da vida brasileira, mostrando a força da união do nosso povo, que atendeu
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prontamente ao chamado para colaborar. Depois, no momento certo, na hora certa,
vamos questionar, no encontro com a Oposição, na convivência com os contrários,
com o princípio básico da democracia, o que é certo e o que é errado. Só
esperamos que não apresentem uma linguagem baixa, com ofensas às autoridades
constituídas.
O povo saberá distinguir esse tipo de comportamento. Estaremos atentos
para repudiar qualquer ato nesse sentido. Vamos criticar, mas de forma construtiva.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Deputado Pedro Valadares, Sras. e Srs. Deputados, volto à tribuna para
dizer aos nobres pares que venho denunciando, desde a eleição municipal, a
segurança pública na Bahia, infelizmente um dos piores Estados da Federação com
relação a essa área.
E hoje, Sr. Presidente, para surpresa minha, quando abri o jornal A Tarde, o
de maior circulação do meu Estado, deparei com a seguinte notícia, em letras
garrafais: “Briga revela o mar de lama na Polícia”. Vê-se ocorrer corrupção desde
com os pequenos agentes da Polícia Civil da Bahia até nos mais altos cargos,
envolvendo, com certeza, a Secretária Kátia Alves.
Dizia-se na campanha municipal que Ilhéus tinha a pior segurança pública da
Bahia. O jornal A Tarde vem revelar miudezas da irresponsabilidade de autoridades,
o caos instalado no Estado e como o setor é tratado na minha cidade e na Bahia.
Sr. Presidente, apelo para o Sr. Governador no sentido de que, em vez de
gastar 1 milhão de reais com propaganda oficial em única rede de televisão da
Bahia, utilize esses recursos para comprar viaturas policiais, além de pagar
melhores salários aos que ganham míseros proventos e ainda têm de fazer a
segurança pública no Estado.
Que o Sr. Governador desça do pedestal e, em vez de ser “gerente do
Palácio de Ondina”, como é conhecido na Bahia, resolva problemas sociais que
afligem o Estado. Que não use a Polícia Militar tão-somente para espancar
estudantes em manifestação democrática, mas para atingir preceitos constitucionais,
como dar segurança ao cidadão. É questão da mais alta relevância. O Vereador de
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Ilhéus, Álisson Mendonça, também vem denunciando na Câmara Municipal a
situação em que se encontra aquela Unidade da Federação.
Não poderia deixar de registrar no Congresso Nacional minha inquietação e
indignação sobre a forma como é conduzida a segurança pública na Bahia. Por isso,
espero que o Governador César Borges passe a ter conhecimento do meu
pronunciamento, para fazer com que os outdoors instalados anteriormente em
Ilhéus, dizendo que a cidade tinha 70% de segurança, sejam revestidos neste
instante de verdades. O jornal A Tarde não mente. Traz fatos contundentes. E que o
Governador, por intermédio da Sra. Kátia Alves, a “Secretária da Insegurança
Pública da Bahia”, possa tomar atitudes, a fim de que a segurança venha a ter dias
melhores.
Congratulo-me com comerciantes de Ilhéus e da Bahia, que sofrem com
assaltos constantes; com comerciantes de postos de gasolina, que têm seus
estabelecimentos assaltados a todo instante; e, sobretudo, com o povo da Bahia,
que sofre com a insegurança implantada no Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Sras. e Srs. Deputados, achando-se
presente

o

Sr.

Luiz

Candido

Durão,

eleito

pela

Coligação

PPB/PL/PFL/PSDC/PV/PSDB, representando o Estado do Espírito Santo, em virtude
do afastamento do titular, Deputado Marcus Vicente, convido S.Exa. a prestar o
compromisso regimental, com o Plenário e as galerias de pé.
(Comparece à Mesa o Sr. Luiz Candido Durão e presta o seguinte
compromisso):
"PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO,
OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO POVO BRASILEIRO E
SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.
ASSIM O PROMETO".
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Declaro empossado o Sr. Luiz
Candido Durão. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT-PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que nos traz hoje à tribuna são fatos que
reputo da maior importância.
Trata-se de análise sobre os pronunciamentos públicos de uma autoridade
governamental, de nível intermediário, que pela mesma forma de atuação nos
lembram recentes protestos contra alguns órgãos de imprensa, felizmente poucos:
de forma indiscriminada, condenam antes de verificar a veracidade dos
acontecimentos, sem identificar o faltoso e muito menos especificar o crime.
Essa atitude, no caso de uma autoridade subalterna do Executivo,
compromete o Governo em geral, o sistema de previdência complementar, e deixa,
no mínimo, o Ministro de Estado da área numa situação desconfortável.
Estamos nos referindo ao fato de lermos nos jornais, com freqüência inédita,
as "graves" manifestações da Sra. Solange Vieira, Secretária de Previdência
Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social, sobre as alegadas
irregularidades, déficits, problemas de gestão, entre outros, que estariam ocorrendo
nos fundos de pensão. Os números da última matéria publicada — "86 fundos com
problemas atuariais com déficit de R$15,4 bilhões" — remetem-nos à grandeza da
questão.
Essa assiduidade de más notícias já seria suficiente para causar
preocupação, pela magnitude e importância do setor, hoje o principal instrumento de
poupança interna e único meio viável para que os brasileiros possam ter uma
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complementação digna de suas aposentadorias. É no mínimo preocupante e insólita
a quantidade de matérias veiculadas pela Secretária na imprensa, de forma
indigitada, sem especificar quais instituições seriam objeto de tais problemas,
principalmente sem identificar os fatores que estariam determinando, no nível
apontado, a deterioração do sistema de previdência complementar.
Aquela autoridade do Executivo, responsável pela supervisão legal de todos
os fundos de pensão, pela insistência com que se manifesta na imprensa, quase
sempre em matérias vazias e sem especificar casos, parece somente querer a
instabilidade do sistema com o objetivo de favorecer a iniciativa privada. A
desenvoltura da Secretária é tanta que parece mesmo querer ofuscar o próprio
Ministro da Previdência e Assistência Social. Definitivamente, não podemos
concordar com a veiculação desenfreada e inconsistente das notícias que têm vindo
a público, quase sempre sendo enfatizados, é bom ressaltar, aspectos negativos da
indústria dos fundos de pensão.
Se a situação é tão grave como quer fazer crer a Secretária de Previdência
Complementar, parece-nos uma ironia que somente agora tenha vindo à tona, após
seis anos e meio do mesmo Governo FHC. É razoável supor que as providências já
teriam de ter sido adotadas há muito tempo. Talvez, se inquirida sobre o assunto, a
mesma autoridade irá responder com falta de modéstia e presunção que tal fato não
ocorreu "porque ela não estava no Governo", como já aconteceu certa vez no jornal
Folha de S.Paulo.
É importante constatar que a Secretária não tem recebido apoio no seio das
entidades de previdência privada, muito menos das entidades representativas dos

485

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

funcionários, como temos vários exemplos, a saber: a representação efetuada pela
Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil — ANABB, junto ao
Ministério Público, "por crime de improbidade administrativa e contra o sistema
financeiro

nacional",

bem

como

ofício

encaminhado

pelo

Gabinete

de

Representação dos Funcionários do Banco do Brasil — GAREF junto ao Conselho
de Administração ao Ministro da Previdência, também reclamando da incontinência
verbal da Sra. Solange. Este último expediente, inclusive, foi encaminhado por nós
ao Sr. Ministro, reforçando os argumentos do GAREF.
Essa atitude boquirrota e terrorista produz pânico em toda a sociedade,
principalmente entre os associados dos fundos de pensão, que ficam apreensivos
com os rumos de suas aposentadorias, além de gerar ainda mais desconfiança
sobre a gestão governamental, pois todos sabemos que, na maioria dos fundos
patrocinados por empresas estatais, é o Governo quem nomeia seus dirigentes.
Cremos que não se pode ficar acusando de forma indiscriminada, sem
provas, aleatoriamente, principalmente por intermédio dos meios de comunicação,
setor da importância para a economia do País como os fundos de pensão. Quando
tais comentários vêm exatamente da autoridade encarregada de zelar pela
confiança do sistema, pode advir o caos e a absoluta desconfiança dos
participantes.
Todos sabemos que aqui e ali, entre as centenas de fundos de pensão
existentes no País, pode haver problemas. No seio dos fundos de pensão vinculados
às empresas estatais, como já dissemos, se há algum problema, a responsabilidade
é do próprio Governo, que desde a criação do primeiro fundo vem nomeando a seu
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critério quase todos os dirigentes desses fundos. Quando há uma participação dos
associados, esta se faz sempre de forma minoritária, com a palavra final sendo dos
administradores nomeados pelo Governo.
Ora, então é bom que as autoridades responsáveis pela área tenham um
mínimo de autocrítica e reconheçam que são co-responsáveis pelos eventuais
problemas existentes. O que não podemos tolerar é o terrorismo via imprensa, de
forma irresponsável, sem separar o joio do trigo, o que pode levar à falsa impressão
de que o sistema está falido.
Desta tribuna fazemos um apelo ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social para que adote providências no sentido de tornar mais responsáveis,
coerentes e consistentes as manifestações públicas da Sra. Solange Vieira. Não se
trata aqui de estabelecer censura. Porém, são tantas e tão desencontradas as
notícias veiculadas, que já passa da hora de por um freio nesse estado de coisas.
Certamente os associados dos fundos de pensão agradecem.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, quero demonstrar
minha preocupação em relação ao destino do Banco do Estado de Santa Catarina, a
bola da vez na famigerada lista de privatizações. A privatização é um modismo que
vem da Europa e dos Estados Unidos. Só que vem sendo muito mais praticada no
Brasil do que nos países de origem. Na maioria dos países europeus, os bancos são
públicos. Na Alemanha, por exemplo, mais de 60% dos bancos são públicos. Muitos
deles são cooperativas de crédito, que envolvem amplos financiamentos de setores
públicos.
O Brasil tem transformado praticamente todo o seu patrimônio público em
privado. Um país como o Brasil, que fundamentalmente foi financiado pelo setor
público, vê-se na iminência de não existirem mais recursos públicos, pois Estados e
Municípios estão literalmente quebrados, tal a política desestatizante que faz com
que o setor público se fragilize.
O Banco do Estado de Santa Catarina — BESC é uma instituição reconhecida
e com credibilidade no Banco Central. Tem cerca de 5 mil funcionários e agências
em 323 Municípios. Em 148 Municípios de Santa Catarina, o BESC é o banco
pioneiro, isto é, a única agência bancária existente. Além disso, os recursos
captados no Estado são investidos no próprio Estado, como poucas instituições
fazem.
É uma instituição financeira sólida e, quando foi federalizado, necessitava de
um reforço de R$300 milhões, para recuperar suas finanças e continuar sendo um
banco público. O Governo não socorreu o BESC, mas não hesitou em investir, na
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época, R$1 bilhão, através do Banco Central, nos Bancos Marka e FonteCindam,
que possuem apenas uma agência. Naquela época, o BESC contabilizava mais de
R$500 milhões em empréstimos destinados às pequenas e microempresas e
dispunha de R$1 bilhão depositado em caderneta de poupança e um ativo de R$3,2
bilhões. Tinha lastro e uma história de serviços prestados a Santa Catarina.
Perdemos todos com a privatização do BESC. As famílias dos 5 mil
funcionários

há

muito

já

perderam

o

sono.

Teremos

novas

fileiras

de

desempregados no Estado e muita gente humilde, muita gente pobre tendo que
viajar quilômetros e quilômetros para receber uma simples aposentadoria ou
pensão. É o preço dos descalabros deste Governo que aí está, dilapidando o
patrimônio deste País, seja em forma de privatização ou através da corrupção.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Nas últimas semanas assistimos, estupefatos, ao arquivamento da CPI que
apuraria denúncias de corrupção, sepultamento bancado por generosas verbas
federais; assistimos ao engavetamento do processo que apontava irregularidades no
Banco do Estado do Pará — BANPARÁ, durante a gestão do então Governador e
hoje Presidente do Senado, Jader Barbalho; conferimos a usina de fraudes na
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia — SUDAM e fomos
bombardeados com exigências de racionamento, ameaças de apagão e aplicação
de taxas e sobretaxas nas contas de luz.
O estranho é que a crise energética, aventada há décadas, somente agora
recebe atenção mais consistente do Governo Federal, que se declarou surpreendido
pelo problema. A crise energética já causou o maior dos apagões: a CPI da
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Corrupção e a violação do painel eletrônico do Senado, que agora são notícias
secundárias.
Mas vamos ao que agora é manchete nos jornais: a crise energética. As
raízes da crise que vivemos não estão nos caprichos da natureza, ou seja, na falta
de chuvas, como insiste em dizer o Governo FHC. As raízes do problema estão
fincados na falta de investimentos oficiais no setor energético. No início dos anos 80,
o Brasil investia entre US$6 bilhões e US$8 bilhões anuais na geração de energia,
recursos que caíram para a média de US$3 bilhões anuais na década de 90.
Paralelamente, a letargia do Governo impediu a definição de regras claras para o
programa de privatização, de forma a criar um ambiente seguro e confiável para a
concretização de investimentos por parte da iniciativa privada. Dessa forma, o
Gasoduto Brasil-Bolívia opera com 50% de ociosidade e as 49 usinas termelétricas,
projetadas há mais de dois anos para operar com gás natural, não saíram das
pranchetas.
A improvisação do programa de emergência apresentado pela Câmara de
Gestão da Crise de Energia, em Brasília, surpreende pela improvisação. O período
escolhido pelos técnicos para avaliação do consumo, os meses de maio, junho e
julho deste ano em igual período do ano passado. Ora, se já estamos praticamente
no final de maio, fica de antemão descartada a possibilidade de se obter economia
de energia nos primeiros vinte dias do mês. Como iremos apresentar economia na
conta do mês de maio, se soubemos dessa imposição em cima da hora? Além de
improvisado o programa se mostra injusto, ao transferir para a sociedade o ônus
gerado pela incompetência administrativa governamental.
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O setor produtivo, premido pela necessidade de obter crescentes ganhos de
eficiência, especialmente para fazer frente à exposição à concorrência internacional,
não tem como economizar energia, sem estancar o crescimento e demitir os
trabalhadores. Os microempresários estão apavorados com os prejuízos do
racionamento e enxergam, de longe, o desprezo do Governo pelo setor. Merecem
ser ouvidos, atentamente, porque também estão pagando a conta pelo fiasco no
planejamento da política energética.
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O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é evidente que há uma crise política em desenvolvimento e
se agravando no País com duas pontas ou duas causas. Há crise ética advinda das
sucessivas denúncias que abalam o Governo, seja na sua base parlamentar, seja no
próprio Poder Executivo. Cada movimento que o Governo faz para não haver CPI
nem investigação aprofunda a crise de legitimidade governamental.
A última denúncia publicada pela revista Veja teve parte investigada na CPI
dos Bancos. Mas o mais grave nesta denúncia é a informação de que houve
proteção por parte do Governo, para que a relação promíscua Salvatore Cacciola e
Chico Lopes, então Presidente do Banco Central, fosse abafada, para não colocar
em risco a estabilidade do sistema financeiro.
Mais uma vez o Governo tenta impedir uma investigação no Congresso
Nacional. Em 1999, protocolamos, por intermédio do Deputado Aloizio Mercadante,
requerimento para instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito exatamente
sobre a mudança da política cambial e o favorecimento aos Bancos Marka e
FonteCindam. Esse requerimento continua tramitando nas Comissões com a má
vontade natural com que esta Casa trata a investigação.
Agora, o Governo tenta trazer o Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda, e a
Sra. Tereza Grossi, funcionária do Banco Central, para darem explicações. Tais
explicações não servem para nada, porque essas pessoas não são obrigadas a falar
a verdade. Em segundo lugar, porque houve uma operação, para que o Ministro
Pedro Malan não prestasse depoimento na CPI dos Bancos.
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Portanto, essa é uma tentativa que vai aprofundar a crise moral e ética que
nos chama a atenção, para uma profunda reforma política a ser feita no País e, ao
lado da punição e do esclarecimento da verdade, uma ampla e profunda reforma no
Poder Executivo, no sistema de fiscalização, na relação do Banco Central com os
bancos privados, na relação das instituições, tais como a Polícia Federal e a Receita
Federal com o trabalho de prevenir e evitar a corrupção.
É necessário punir culpados e reformar as instituições. Essa engrenagem do
Estado brasileiro é montada para fazer uma transferência do patrimônio público para
as mãos de instituições privadas.
Hoje fiz declaração no caderno Opinião, do jornal Correio Braziliense,
intitulada “A nova elite predatória”, afirmando que, na maneira de a esfera pública se
relacionar com a esfera privada, por meio de consultorias, assessorias, prestação de
serviços e cooptação das agências reguladoras ou do papel regulador do Estado,
temos um processo promíscuo e viciado da transferência daquilo que é público para
os interesses privados. Esta é uma das razões da grave crise que o País atravessa.
A segunda causa é a incompetência governamental. A crise energética é a
falência de uma política sem planejamento, sem previsão, sem preparação para a
possibilidade de crise energética, apesar dos avisos, das análises e dos relatórios
discutidos nesta Casa há exatamente um ano. Aquilo que o Governo alardeava
como sendo competência, capacidade de governar caiu por terra com o advento da
crise energética. É claro que o racionamento é inevitável, devemos participar dele,
objetivando diminuir o sofrimento da população.

493

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

Não somos contra o racionamento nem vamos boicotá-lo, como querem dar a
entender algumas lideranças do Governo. Precipitadamente o novo Presidente do
PSDB associou um outdoor de uma academia como se fosse coisa do PT.
Felizmente a imprensa esclareceu que se tratava de academia, que não tem nada a
ver com o movimento sindical nem com o PT.
Chamo a atenção, Sr. Presidente, para esse processo de desgoverno que o
País está vivendo, em que o futuro do País e da sociedade hoje significa medo,
pavor, insegurança, incerteza. Isso é fundamental levarmos em conta.
Quando fazemos a defesa da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando
defendemos a investigação dos fatos, não é porque precisamos de palanque
eleitoral, mas porque é um dever constitucional, legal e político. Só faltava o
Parlamento, a minoria, que é a Oposição, diante de uma matéria grave como a da
revista Veja, não defender nenhuma investigação.
Por outro lado, sabemos que o País está vivendo um vazio político e
queremos disputá-lo, porque temos programa, lideranças, história e compromisso,
principalmente com o futuro e a esperança do povo brasileiro.
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O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um dos mais importantes primados do
regime democrático, a livre iniciativa, para ser exercida efetiva e concretamente,
precisa compreender também o princípio da livre concorrência. Quando a
concorrência deixa de cumprir regras regulares e leais de mercado, desregula-se o
funcionamento da economia, cujos prejuízos se espalham por toda a sociedade.
Defender a concorrência significa, na verdade, lutar não apenas por garantias
ao consumidor, mas também em favor da maioria dos empreendimentos de pequeno
e médio porte, diante de possíveis abusos praticados por forças hegemônicas do
mercado, as quais, na ausência de uma legislação adequada, tendem a se
comportar segundo seus interesses de dominação do segmento econômico a que
pertencem.
Infelizmente, no Brasil não há uma tradição de regras protetoras ao
consumidor. Mesmo após o advento do Código de Defesa do Consumidor, em 1990,
cujo interesse em sua difusão se tornou crescente junto à população e aos próprios
empresários, através de cartilhas, dos meios de comunicação e até de
procedimentos adotados por boa parte das empresas, têm sido desrespeitadas
regras básicas relativas à verdadeira concorrência e aos direitos do consumidor.
Assim, não obstante essa nova consciência despertada no povo brasileiro
para reivindicar e exigir os seus direitos no relacionamento com o comércio, a
indústria e os prestadores de serviço, prevalece ainda uma lacuna bastante grande
em nossa legislação para se assegurar real caráter de competitividade do mercado,
em respeito a quem produz em menor escala e aos consumidores em geral.
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A Nação dispõe, hoje, de três importantes organismos para tratar da questão:
dois vinculados ao Ministério da Justiça — a Secretaria de Direito Econômico (SDE),
que cuida da instrução dos processos, e o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), sobre o julgamento das ações — e um subordinado ao
Ministério da Fazenda, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SAE).
Há real necessidade, Sr. Presidente, de unificação das atribuições exercidas
pelos referidos órgãos, por exemplo, em uma agência reguladora com força e
competência legal para proteger os direitos dos atores envolvidos quando for
exercido sobre eles excesso de poder econômico.
Recebo, pois, com satisfação a notícia de que o Poder Executivo deverá
encaminhar a esta Casa, em breve, projeto de lei que institui a Agência Nacional de
Defesa do Consumidor e da Concorrência, com a devida estrutura para o exame dos
processos abertos por infrações à ordem econômica.
Em tempos de globalização, de associações e de fusões de empresas
fazendo surgir grandes conglomerados econômicos, é indispensável manter-se
controle mais rigoroso sobre os abusos de poder econômico, repito, como garantia
dos direitos dos consumidores e de justa participação dos diferentes agentes
produtivos, especialmente os pequenos e microempresários, responsáveis que são
por parcela significativa da produção e dos empregos em nossos País.
Muito obrigado.
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O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB-RO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o erro de Direito prejudica sempre. O
Congresso Nacional ainda não consegue reagir às imposições de medidas
provisórias, elaboradas pelo Poder Executivo.
A Medida Provisória nº 2.080, de 2001, que já está na sua sexagésima
segunda reedição, é uma dessas imposições. A Amazônia Legal está condenada,
pela caneta presidencial, ao atraso socioeconômico. E nós, integrantes da bancada
da Região Norte, mesmo obstinados em promover o desenvolvimento sustentável,
não conseguimos emendá-la; sequer conseguimos flexibilizá-la, conforme os
estudos de zoneamento ecológico e econômico.
De sorte que, incongruente com a realidade regional, a Medida Provisória nº
2.080 é um erro de Direito capaz de causar prejuízos irreparáveis ao amazônida e a
nossa economia.
No Estado de Rondônia, cujo zoneamento ecológico e econômico também
teve um componente social, em virtude das populações nativas e silvícolas, foram
investidos mais de 20 milhões de dólares para a conclusão dos estudos: um
mapeamento georreferenciado que define em quais áreas e em que quantidades se
deve fazer o aproveitamento do solo em função das condições específicas de cada
zona e subzona.
Entretanto, a referida medida provisória, provavelmente instruída por
pressões ambientalistas internacionais, sem indicar qualquer padrão ou referência
científica, sobrepõe o primeiro zoneamento socioeconômico e ecológico concluído
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em um Estado da Amazônia; também o primeiro do País georeferenciado por
satélite numa escala de 1 para 250 mil.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Congresso Nacional deve retomar
suas funções constitucionais e políticas. Nossa atribuição fundamental — fiscalizar
os demais Poderes da República e legislar — tem sido permanentemente
subjugada. Eu os conclamo à união em favor do País; não apenas em função da
legitimidade, mas sobretudo da legalidade fundada na igualdade entre esses
poderes.
Devo ainda aproveitar este momento para registrar o décimo quinto
aniversário do Município de Alvorada do Oeste, em Rondônia. Com mais de 20 mil
habitantes, dos quais 50% na zona rural, Alvorada do Oeste segue seu ritmo de
crescimento, desta vez sob a administração do Prefeito Paulino Rocha, do Partido
dos Trabalhadores.
Na sexta-feira passada, dia 18, tivemos o prazer de entregar àquela
comunidade mais uma unidade móvel de saúde, das 23 que estamos levando para
os Municípios rondonienses. O equipamento, que servirá como ambulatório móvel,
capaz de atender ao povo em seus bairros e comunidades rurais, dispõe de dois
consultórios: um consultório médico completo, capaz, inclusive, de servir para coleta
de exames de prevenção ao câncer do cólon do útero; e outro, odontológico.
É de fato um presente singular. Alvorada do Oeste, com sua gente simples e
trabalhadora, até então dispunha apenas de um centro médico municipal, cuja
capacidade de atendimento é limitada às consultas clínicas e a alguns
procedimentos ambulatoriais. O ônibus, entregue por ocasião do aniversário do
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Município, poderá ir às pessoas que sequer dispõem de um meio de transporte para
chegar à sede do Município.
É de direito, inclusive constitucional, que o Estado promova a saúde pública e
a medicina preventiva. Devo dizer aos nobres pares que, em matéria de Direito, não
podemos seguir cometendo erros, como os de aceitar a imposição de medidas
provisórias, senão pela missão política, senão pela obrigação constitucional de
quando possível cobrir as falhas do Estado nacional, com ações pontuais. Elas, no
mínimo, devem suprir os direitos básicos da população.
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O SR. MANOEL SALVIANO (Bloco/PSDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu pronunciamento fala sobre o papel do
Banco do Nordeste, do balanço social do ano de 2000.
Como agente de desenvolvimento da região nordestina, aquela instituição
bancária tem tido papel importantíssimo no desenvolvimento sustentável da região.
Quero fazer um apelo para que a Emenda Constitucional nº 25, que tramita nesta
Casa, seja votada, porque é mais uma fonte de recursos para o Banco do Nordeste
do Brasil.
Quero registrar alguns aspectos referentes ao balanço social de 2000, do
Banco do Nordeste, sem nenhuma dúvida um dos mais importantes instrumentos
que impulsionam o desenvolvimento nordestino.
Como principal agente do Governo Federal na Região, o Banco do Nordeste,
conforme afirma a matéria publicada na Gazeta Mercantil, desenvolve ações
diferenciadas, que vão além da concessão de crédito, buscando criar a ambiência
necessária para garantir a sustentabilidade dos empreendimentos financeiros.
Durante o exercício do ano passado, a modelar instituição redobrou a
capacitação técnica e gerencial dos agentes produtivos, implantando sistemas de
treinamento a distância e executando programas que unem o crédito à capacitação,
a exemplo do Crediartesão e do Programa Jovem Empreendedor.
Concomitantemente a esses projetos foi, igualmente, lançado o Programa
Parcerias Empreendedoras, reunindo parceiros, para fortalecer os conjuntos
produtivos e ampliar o Crediamigo, favorecendo milhares de trabalhadores do setor
informal. No apoio ao desenvolvimento local, distingue-se a formulação do Plano de
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Capacitação Municipal, realizado pelo Farol do Desenvolvimento Banco do
Nordeste, para atender às demandas dos agentes produtivos. Como resultado
dessa

dinâmica, o número de clientes do Banco do Nordeste atingiu 1.162 mil ao

final do ano, correspondendo a 25 vezes o quantitativo de 46 mil clientes existente
no princípio de 1995, marcando, assim, uma nova orientação estratégica da
empresa.
Em 2000, Sr. Presidente, de acordo com a publicação da Gazeta Mercantil, o
Farol do Desenvolvimento Banco do Nordeste realizou um balanço das ações do
Banco em cada Município, fornecendo uma visão de conjunto do nível de
intervenção local, e patrocinou encontro com todos os prefeitos eleitos, criando mais
um canal de articulação institucional com as lideranças políticas dos Municípios. Na
seqüência das oficinas realizadas, o fortalecimento da economia local estimulou a
competitividade dos empreendimentos e a divulgação das oportunidades de
negócios, reforçando o caráter empresarial do Farol do Desenvolvimento Banco do
Nordeste.
Com o lançamento do Programa Parcerias Empreendedoras, o Banco passou
a mobilizar e potencializar competências capazes de colaborar, para acrescer a
competitividade dos negócios em bases sustentáveis. No ano passado, assinou 35
termos de parcerias na Região, somando mais de 1.600 contratos nos últimos cinco
anos. Dentre os setores e atividades-alvo, podem ser destacados: fruticultura,
ovinocaprinocultura,

produção

orgânica,

suporte

técnico

agropecuário,

beneficiamento de matérias-primas industriais, produção de leite e derivados, apoio
à inovação tecnológica e capacitação de produtores. Com os Agentes de
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Desenvolvimento o Banco do Nordeste, também, tem presença marcante em todos
os 1.955 Municípios de sua área de atuação.
O Banco do Nordeste lançou o Programa Crediartesão com o objetivo de
imprimir ao setor uma visão empresarial. Dessas ações, merecem ser citadas, a
elaboração de projetos de capacitação, comercialização e marketing. Já o
Programa Jovem Empreendedor tem a finalidade de incentivar a formação de uma
mentalidade empresarial inovadora, gerando oportunidades de instalação de novos
negócios na Região.
A aplicação de recursos da ordem de R$ 38,2 milhões possibilitou a
constituição, junto ao Banco, de 1.590 Fundos de Aval, por Prefeituras municipais,
órgãos públicos e empresas privadas.
Centrado na criação da infra-estrutura turística das Regiões, o Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste registra 364 projetos já concluídos ou em
fase de execução, beneficiando mais de 180 Municípios, com a aplicação de
recursos da ordem de US$ 7 bilhões em investimentos privados.
Com recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o
Banco do Nordeste financiou 90 projetos no ano de 2000, aplicando cerca de R$ 3
milhões em projetos a cargo de universidades e organismos de pesquisa da Região.
Em 2000, o Banco contratou 472,2 mil financiamentos, injetando R$ 2,6 bilhões na
economia regional.
O Banco apurou no exercício de 2000 lucro líquido de R$ 57,16 milhões, dos
quais R$ 30,03 milhões relativos ao segundo semestre. A geração de recursos das
empresas em 2000, representada pelo valor adicionado, somou R$ 369,1 milhões,
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dos quais 62,12% foram destinados à remuneração da força de trabalho e aos
encargos sociais correspondentes; os cofres públicos foram beneficiários de
20,85%, sob a forma de impostos, taxas e contribuições.
Mesmo com a apresentação de lucro líquido considerável, o Banco do
Nordeste precisa de novas fontes de recursos para expandir os seus investimentos e
atender com maior abrangência as classes produtivas da região nordestina. Uma
das alternativas de alocação de recursos financeiros encontra-se na Emenda
Constitucional nº 25, de minha autoria, que propõe a destinação de 10% da
arrecadação do PIS e PASEP, a fim de possibilitar a conceituada instituição
diversificar os seus empreendimentos. Por esta razão, faço um apelo aos meus
ilustres pares, no sentido de que a matéria ganhe tramitação mais rápida e com
maior brevidade possa o Banco do Nordeste conceber novos programas.
Observa-se, então, que, de conformidade com os dados publicados nas
páginas da Gazeta Mercantil, o Banco do Nordeste, através do seu quadro
dirigente, vem, realmente, oferecendo opções consistentes para o desenvolvimento
nordestino. Sua presença é permanente na evolução da economia regional,
principalmente na execução de programas inovadores e de iniciativas compatíveis
com a moderna administração.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB-RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o pacote de medidas editado
pelo Governo na última sexta-feira, visando enfrentar o problema da escassez de
energia, além de injusto para com a população, contém ações que dificilmente serão
executadas e outras de caráter inconstitucional.
O pacote é injusto, Sr. Presidente, porque faz recair sobre a população e,
especialmente, sobre a classe média, de forma abrupta, os ônus resultantes de
decisões governamentais que revelam grande incapacidade gerencial e de previsão.
Não há dúvida de que, diante da iminente falta de energia decorrente da
queda nos volumes de chuvas durante os dois últimos anos, mas também em face
do não-investimento pelo Poder Público e pelas empresas do setor privatizadas
nesse período, impõe-se a programação de um racionamento, sem o que, em futuro
próximo, o País passará por um verdadeiro colapso.
Mas o racionamento deve obedecer a critérios bem definidos, estudados e
avaliados. Na medida em que os setores produtivos, os sindicatos, os especialistas
em energia, as universidades, o Congresso Nacional, enfim, a sociedade disponha
de um tempo mínimo para debater a matéria e propor alternativas, certamente o
racionamento terá mais condições de não apenas se tornar medida eficaz, mas
provocar menos sacrifícios à população.
O Governo, no entanto, utilizando-se da estranha afirmação de que se
surpreendera com a gravidade da crise, o que demonstra inexplicável descontrole
sobre o que vinha acontecendo em setor de tão vital importância na vida do País,
adota um plano típico de uma atitude de açodamento ou de desespero.
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Impor, além do corte de 20% no consumo residencial, o reajuste de tarifa da
ordem de 50% a 200%, Sr. Presidente, constitui sacrifício por demais pesado à
sociedade, sem que lhe fosse dado qualquer tempo para adaptação ou para
demonstrar que está sempre pronta a qualquer medida necessária, como é o
racionamento de energia. O mais sensato seria o Governo, que durante todos esses
anos não adotou as devidas providências, a despeito das sucessivas advertências
sobre a possível crise de energia, elaborasse um programa racional de
escalonamento no corte de consumo a ser obedecido por residências, comércio e
indústria.
Igualmente grave, Sr. Presidente, é a obrigação imposta aos setores
empresariais de redução no consumo de energia em até 25%, o que equivale a
decretar a proibição do crescimento econômico no Brasil.
Exatamente quando o País demonstrava estar vencendo o dramático
período de recessão e desemprego, inclusive registrando melhora significativa nos
resultados das empresas, na oferta de trabalho e nos chamados fundamentos da
economia nacional, fatos tão decantados e festejados pelo Governo, joga-se uma
ducha fria no entusiasmo da Nação, que vislumbrava um horizonte promissor e bem
mais favorável.
Esta Casa precisa realizar amplo debate a respeito das mais diferentes
variáveis, ouvindo técnicos e estudiosos de todos os setores envolvidos na questão,
para apresentar ao Poder Executivo alternativas exeqüíveis, capazes de
corresponder às necessidades de contenção do consumo de energia sem os
elevados custos sociais para a população.
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Na verdade, Sr. Presidente, o povo brasileiro, de tantas frustrações nas
últimas décadas, colhe mais uma grande decepção diante da postura do Governo,
cuja incapacidade para tratar da questão levou-o a adotar um pacote drástico e
injusto, tal como aqueles pacotes econômicos de tão triste memória para os
brasileiros.
Espero que o Governo reveja sua posição em vários pontos do programa
que entra em vigor no próximo dia 1º de junho, porque a sociedade brasileira não
agüenta mais conviver com recessão e desemprego, e com suas conseqüências
mais cruéis, quais sejam: a miséria, a fome, a violência, a desesperança e a falta de
perspectiva.
Tenho muita preocupação quanto aos possíveis e prováveis resultados
desse pacote de racionamento: de um lado, deverá resolver o problema da escassez
de energia; mas, de outro, irá agravar o drama social em nosso País, exatamente
com desemprego, miséria e violência.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para tratar de tema que é
motivo de preocupação para mim e de aflição para 20 mil produtores rurais do
Paraná, credores da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo — COSESP.
A causa de tanto mal-estar é a falta de pagamento das indenizações a que
esses agricultores fazem jus pelos prejuízos sofridos em decorrência de sinistros
catastróficos que, em 1999, dizimaram as lavouras da região. Os agricultores
fizeram o seguro de safra, pensando proteger-se de desastres naturais,
principalmente, daqueles de natureza climática. Os sinistros ocorreram, a
seguradora reconheceu a legitimidade do pleito mas, na hora de pagar as
indenizações devidas, bem, não havia dinheiro em caixa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os agricultores sinistrados, a quem
muitos conheço pessoalmente, são, em sua vasta maioria, pequenos e médios
produtores. Tocar lavouras é o que eles sabem fazer, e fazem muito bem o que
sabem. Eles tomaram todas as precauções e seguiram todas as recomendações
dos técnicos para proteger suas culturas. De desleixo não poderão ser acusados.
Mas a natureza foi inclemente. As chuvas foram intermitentes e faltaram nos
momentos críticos. E, depois, sobreveio a geada. O desastre, inevitável, foi
avassalador. Eles perderam a safra. E, não colhendo, muitos não tiveram como
plantar a safra seguinte e perdem as condições de sobrevivência. A tragédia pessoal
transformou-se, então, em problema coletivo.
Sr. Presidente, é meu propósito tentar aqui esclarecer o que está
acontecendo com os segurados da COSESP e apontar soluções.
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Com a falência do PROAGRO, já muitas vezes analisada desta tribuna, o
Governo procurou reduzir sua presença na área do seguro agrícola e abrir espaço
para o florescimento da iniciativa privada. Um passo importante nessa direção foi a
revitalização do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural — FESR, criado pelo
Decreto-Lei nº 73, em 1966, e administrado pelo IRB – Brasil Resseguros S.A.
Depois de permanecer inativo por algumas décadas, o FESR voltou a receber, no
atual Governo, suprimento de recursos do Tesouro, passando a constituir uma
segunda linha de defesa contra os azares da natureza. Quando têm lucro, as
empresas seguradoras contribuem para o Fundo parte dos lucros. Quando têm
prejuízo, ressarcem-se, no Fundo, de parte do prejuízo.
Até recentemente o sistema veio funcionando a contento. A seguradora
sempre foi capaz de cumprir seus compromissos e gozava (e provavelmente
continua gozando) da confiança de sua clientela: agricultores de São Paulo e do
Paraná, mas também de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul.
Entretanto, no ano agrícola 1999/2000, a conjugação de dois fatores ameaça
pôr a perder tanto a reputação da seguradora quanto a sobrevivência dos
segurados.
O primeiro desses fatores está fora do alcance de mãos humanas. Foram
sinistros de natureza catastrófica, generalizada: as mais fortes geadas dos últimos
25 anos antecedida de um período de chuvas irregulares, conforme mencionamos.
Mas é o segundo desses fatores que nos interessa examinar, e justamente
porque há providências a serem tomadas para sanar as conseqüências mais
danosas da catástrofe, as quais estão a nosso alcance. Basta que o Governo
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devolva ao FESR recursos tomados a esse Fundo para cobrir “rombos” do Sistema
Financeiro de Habitação.
Para tornar clara essa afirmativa, deixe-me, Sr. Presidente, rever os fatos
que levaram ao presente e desagradável estado de coisas.
Constatada a catástrofe climática, de acordo com as normas que regem o
seguro rural, a COSESP procurou o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural em
busca dos recursos que poderia reclamar para honrar as indenizações devidas.
Verificou-se, então, que embora o FESR tivesse em caixa recursos disponíveis da
ordem de 73,9 milhões de reais, não havia provisão orçamentária permitindo que
fossem utilizados para os fins a que se destinavam.
Tal problema foi sanado mediante a Lei nº 10.041, de 26 de outubro de
2000, que abriu crédito suplementar no Orçamento da União no mesmo montante.
Isso feito, os recursos foram liberados e as indenizações correspondentes, pagas.
Ocorre que, como posteriormente verificado, o montante dos recursos requeridos
seria de 145 milhões de reais, e não 73,9 milhões de reais. Muitos agricultores
ficaram, então, a ver navios.
Ressalte-se, todavia, que parte dos recursos do FESR foi utilizada para
cobrir déficit do Sistema Financeiro da Habitação (conforme Resolução nº 106, do
Conselho Curador do Fundo de Compensação das Variações Salariais). Tais
recursos precisam ser repostos sem mais delongas. Afinal de contas, os agricultores
sinistrados não têm razão alguma para financiar o déficit do SFH.
Adicionalmente, é necessário que seja consignado, ainda no exercício de
2000, crédito suplementar ao FESR. É crucial que o Governo se dê conta de que é
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muito sério o que está em jogo. O seguro agrícola é um dos mais importantes
componentes da política agrícola. Depois de estimular o ingresso de seguradoras
privadas nesse ramo, o Governo não pode pôr tudo a perder, o que certamente
ocorrerá se a credibilidade do seguro for comprometida.
Faço aqui, pois, candente apelo a S.Exa., o Sr. Ministro da Fazenda, a quem
a matéria é afeta, para que tome sem mais delongas todas as providências que o
caso requer.
Muito obrigado.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (Bloco/PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é de justiça enaltecer-se o papel
desempenhado pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, que
vem, através de programas de apoio aos setores produtivos privados, prestando
significativo impulso ao processo de desenvolvimento socioeconômico regional.
Os recursos do FNO, provenientes de 0,6% da arrecadação do IR e do IPI,
são administrados pelo Banco da Amazônia (BASA) e aplicados em conformidade
com o que determinam a Constituição Federal, a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, alterada pela Lei nº 9.126, de 10 de novembro de 1995, e o Plano Plurianual
para a Amazônia Legal — PPA-1996/1999.
Em 1999, foram adotadas, em relação aos programas de financiamento, duas
grandes linhas de ação estratégica: a criação de oportunidades de trabalho e
geração de renda; e a conservação e sustentação do meio ambiente. Entre os
programas de financiamento, que contemplam as múltiplas atividades econômicas
dos setores agropecuário, agroindustrial, mineral, industrial e de turismo, incluem-se:
o Programa de Apoio à Reforma Agrária — PROCERA, o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Extrativismo Vegetal — PRODEX, o Programa de Apoio à
Produção Familiar Rural Organizada — PRORURAL/PRONAF, o Programa de Apoio
às Microempresas — PROMICRO, o Programa de Apoio à Conservação e
Sustentação do Meio Ambiente — PROSUMAM, o Programa de Desenvolvimento
Industrial — PRODESIN, o Programa de Desenvolvimento da Agroindústria —
PROAGRIN e o Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional, o tão
conhecido PRODETUR.
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Dirigem-se os financiamentos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
exclusivamente aos setores produtivos privados da região, com tratamento
preferencial aos pequenos e miniprodutores e pequenas e microempresas,
priorizando ainda a produção de alimentos básicos, destinados ao consumo da
população, e os projetos de irrigação, pertencentes a produtores rurais, suas
associações e cooperativas.
Além de promover o uso intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais, o
FNO, visando ao desenvolvimento sustentável da Região Norte, privilegia o uso de
tecnologia compatível com a preservação do meio ambiente.
São

esses

alguns

dos

princípios

e

diretrizes

observados

para

a

operacionalização dos programas de financiamento do FNO, que se caracteriza, em
especial, também pela ação integrada com instituições federais, estaduais,
municipais e outras, sempre sediadas na região, representativas dos setores
produtivos. Tendo sempre presente a correta aplicação do crédito, revela-se, com
efeito, a extrema importância do fortalecimento das parcerias. Eis aí algo impossível
de ser negado.
Entre os dados que comprovam a relevância do FNO, bem como da atuação
do BASA, vale notar que esse banco, com apenas 11% das 550 agências bancárias
existentes nos sete Estados do Norte, responde por 79,73% de todos os
financiamentos de fomento rural, industrial e agroindustrial aplicados na região.
Especial referência há de ser feita ao desempenho do BASA em 1999, que,
em relação ao ano anterior, aumentou em 159,3% as aplicações do FNO. Segundo
o balanço contábil e social do BASA e do FNO, foram aplicados, no apoio aos
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setores rural, agroindustrial, industrial, turístico e infra-estrutural da região, 434,3
milhões de reais, contra 167,5 milhões de reais no ano anterior. No período, em
recursos do Tesouro Nacional, foram destinados ao fundo constitucional 337 milhões
de reais, o que corresponde a uma elevação de 28,8% ou, exatamente, a 97,3
milhões de reais. O número de financiamentos concedidos, via FNO, atingiu 23 mil
829, superando em 50,4% a quantidade de contratos de 1998.
O lucro líquido do BASA, em 1999, foi de 74,3 milhões de reais, maior
202,46%, portanto, do que o de 1998. Em contrapartida, quase o mesmo montante,
somando impostos e contribuições pagas, foi devolvido à comunidade pelo BASA:
74,4

milhões

de

reais,

sendo

29,6

milhões

de

reais

de

Imposto

de

Renda/Contribuição Social, 10,4 milhões de reais de COFINS, 2,5 milhões de reais
de PIS/PASEP e 31,9 milhões de reais sob a forma de outras obrigações fiscais.
Em 1999, Sras. e Srs. Deputados, houve aumento da ordem de 136,2% no
financiamento ao turismo com recursos do FNO, permitindo a contratação de treze
novas operações para construção ou ampliação de hotéis, ou aquisição de
equipamentos para empresas do ramo. Dos 23 projetos financiados pelo banco até
este ano, através do PRODETUR, vinte são de turismo convencional e três de
turismo ecológico.
O apoio do Banco da Amazônia à indústria, à agroindústria, ao turismo e à
infra-estrutura, com recursos do FNO, registrou crescimento de 566% entre 1997 e
1999, passando de 16,8 milhões de reais para 112 milhões de reais. Se forem
somados a essas aplicações os repasses do BNDES, os créditos do BASA aos
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setores mencionados saltaram para 155,7 milhões de reais, representando 826% de
aumento em relação a 1997.
Esse desempenho inegavelmente positivo, com importante incremento na
geração de empregos, resulta das medidas adotadas pelo banco, a partir de
setembro de 1997, para beneficiar com recursos do FNO projetos que vêm
realmente concorrendo de forma decisiva para o desenvolvimento da indústria, da
agroindústria, do turismo e da infra-estrutura nos sete Estados da Região Norte:
Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Amapá, Roraima e Tocantins.
Cumpre, por fim, reafirmar o apoio à política de desenvolvimento regional, ao
BASA, agente financeiro fomentador do desenvolvimento socioeconômico da
Amazônia, e ao eficaz programa de aplicação de recursos do FNO, justamente
reconhecido como instrumento fundamental para expansão e fortalecimento da base
produtiva, com tratamento preferencial às atividades de menor porte, beneficiando a
economia, os produtores, o consumidor, o meio ambiente e produzindo os
progressos desejados na área social, em especial no que se refere à geração de
emprego e à ocupação de mão-de-obra.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o Sr.
Pedro Valadares, 1º Suplente de Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a palavra ao nobre Deputado
Pedro Valadares.
O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para chamar à
memória de nossos governantes assunto infelizmente tão antigo, tão desgastado,
tão falado e refalado que já chega a ser cronicamente desumano. Refiro-me aos
salários daqueles servidores públicos que não recebem a devida reposição salarial
há mais de 6 anos: trabalhadores que, sabe-se lá como, vêm sofrendo as perdas
monumentais de uma inflação que o Governo não ousa admitir.
Este meu pleito, Sr. Presidente, nada mais é do que um clamor por justiça.
Não venho aqui defender aumentos, grandes melhorias, embora isso também seja
desejável no nosso serviço já tão amesquinhado e destratado. Minha presença aqui
hoje deve-se tão somente a minha indignação por um direito que esses funcionários
têm desde o momento em que são pagos pelos cofres públicos, desde o momento
em que são prestadores de serviços para a nossa sociedade, desde o momento em
que acreditamos viver em um país livre, justo e formado por verdadeiros cidadãos.
É lamentável assistir ao espetáculo que o Governo FHC vem montando:
enfraquece os serviços públicos, associa a imagem dos servidores à indolência e ao
privilégio e joga a sociedade contra o funcionalismo. Sabemos que algumas
categorias receberam abonos, sim. Mas a imensa maioria dos servidores continua
afundando na situação de penúria do arrocho salarial e pagando por uma minoria
que conseguiu aumentar seus salários, e alguns, até obter privilégios. Mas essa não
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é a maciça realidade. Não tomemos o exemplo de alguns poucos para dizimar a
todos.
A inflação para o período em que não houve reajuste chega a 75,48%. Várias
associações de servidores públicos vêm se organizando para lutar pelo que chamam
de recomposição salarial. E trata-se de uma recomposição mesmo, Sr. Presidente:
os salários não estão só achatados; eles estão em verdadeira decomposição, assim
como todo o serviço público. Desde janeiro de 1995, a inflação galopa, e não há
qualquer reajuste — qualquer consumidor pode perceber isso. Mais ainda: algumas
vantagens, como o vale-alimentação, estão com seus valores congelados há mais
de 8 anos.
E, como se tudo isso não bastasse, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
insiste na indecente proposta da contribuição previdenciária dos funcionários
públicos inativos. Como se esta Casa já não tivesse rejeitado esse absurdo por 5
vezes! Nunca aprovamos e nunca aprovaremos a contribuição dos inativos. Os
servidores já estão assistindo à queda do seu poder de compra há anos; o serviço
público vem sendo desmantelado como nunca dantes. Será que o Governo acredita
mesmo em tamanha insensibilidade do Congresso Nacional? Será que o Governo
acredita que, em meio a tanto desmonte, nós daremos anuência para que se
diminua o salário dos inativos?
Na verdade, os que estão no Poder em nosso País só têm feito destruir o
próprio Estado. 0 prejuízo é de todos, principalmente dos mais carentes, dos que
mais utilizam o serviço público. Pensemos na situação dos hospitais públicos, das
escolas, das universidades federais e estaduais. Qual o estímulo para que o bom
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profissional queira trabalhar no serviço público, seja ele médico, seja enfermeiro,
seja professor, seja pertencente às carreiras administrativas? Depois de anos de
estudo, esse profissional terá um salário sempre abaixo da inflação, muitas vezes
trabalhará em péssimas condições, sem infra-estrutura condizente com o oficio e,
por cima, ainda terá de conviver com o fantasma da demissão, da terceirização, da
aposentadoria inviável.
O Governo está condenando o nosso serviço público ao declínio. Com seu
discurso modernizador e reformista, está provando que almeja o contrário: o
sucateamento do Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o debate político tem colocado em campos
diferentes, por vezes até opostos, as questões econômica e social. Os economistas
são vistos com desconfiança quando o tema é a redução do nível de pobreza.
Muitos são acusados de priorizarem os temas econômicos e desprezarem ou se
mostrarem insensíveis às questões sociais.
E as queixas não se limitam aos economistas. O setor financeiro, e de forma
especial os bancos, é considerado agente concentrador de renda e responsável pelo
estado de desigualdade social. As políticas públicas para redução da pobreza fazem
muito barulho, mas apresentam resultados pífios. As mulheres, por exemplo, ficam à
margem dos empreendimentos econômicos.
O que esperar, então, de uma proposta de redução da pobreza nascida da
cabeça de um economista, fazendo uso de ferramentas da política econômica mais
tradicional e da prática bancária, do crédito como caminho e da mulher como agente
indutor? Isso num dos países mais pobres do mundo, onde 40% da população
sequer consegue satisfazer suas necessidades básicas. Não seria de se esperar
muita coisa.
Engano! A proposta, resultado das pesquisas de um professor de economia
de Bangladesh e do trabalho de seus alunos — universitários —, tem tirado da
miséria milhões de pessoas em todo o mundo. Assustado com os níveis de pobreza
existentes em Bangladesh, Muhammad Yunus resolveu conhecer a fundo a
realidade da indigência em seu país. Ele chegou a admitir que na universidade
ensinava magníficas teorias econômicas sobre o mercado, o crescimento e a renda.
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Mas na rua encontrava esqueletos ambulantes. Compreendeu a necessidade se ser
mais útil à sociedade.
Ao ingressar no meio daquelas comunidades famintas, Yunus descobriu um
tesouro: pessoas aptas a realizar projetos econômicos capazes de garantir sua
sobrevivência e a de seus filhos. Para emergirem precisavam apenas de capital. E
mínimo. Temiam os bancos e estes as temiam. Em 1976, com apenas 27 dólares
emprestados a 42 pessoas, Yunus e os seus alunos iniciaram uma guerra contra a
indigência. Em 27 meses chegaram ao segundo bilhão de dólares emprestados.
Em 1997, o Banco dos Pobres, fundado por ele, tinha 1.105 agências em 38
mil aldeias e atendia a 2,27 milhões de clientes, todos indigentes. Contava ainda
com um quadro de 13 mil funcionários, recrutados nas próprias comunidades. Era o
milagre da multiplicação!
O Brasil detém invejável acervo de trabalhos sobre a fome. Em contrapartida,
tem ainda o vergonhoso número de 53 milhões de pessoas na faixa de pobreza
absoluta. Detém também uma estrutura bancária moderna em paralelo com milhares
de pessoas que, diariamente, usam sua criatividade empreendedora, mas não
contam com apoio financeiro para o seu crescimento. Como Bangladesh, o Brasil é
um campo fértil para iniciativas como a do Prof. Yunus.
O microcrédito não é um programa de caridade; não propõe a intervenção do
Estado na atividade econômica. É, isto sim, uma iniciativa privada que respeita as
regras de mercado e propicia oportunidades para a reestruturação da sociedade em
patamares mais justos e eficientes.
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No Brasil, a experiência ainda caminha lentamente, mas já repleta de vícios.
O microcrédito recheia os discursos, a retórica política e as páginas dos jornais,
revistas, livros e até o Diário Oficial. Em janeiro, o Governo regulamentou a
atividade, mas não saiu em campo. Faltam ao projeto os melhores parceiros:
aqueles que o financiem.
Por aqui os Governos resolveram, com recursos fiscais, financiar os pobres.
Assim surgiu o Banco do Povo, iniciativa dos Governos com recursos de todos,
inclusive dos pobres, com direito a mensagens publicitárias e tudo o mais. Melhor do
que nada, mas como toda atividade tocada exclusivamente pelo setor público, o
Banco do Povo pode cair na velha armadilha da crônica falta de dinheiro.
Na questão do microcrédito, os Governos devem ser parceiros de iniciativas
privadas, que são motivadas pela intenção da cidadania mais consciente em
resolver um problema que, por definição, não existiria não fosse a miopia econômica
e política do próprio Estado. A implantação do programa exige conscientização e
capacidade de mobilização, virtudes mais presentes em iniciativas privadas.
A experiência histórica do Brasil mostra a incapacidade dos Governos de
tocarem sozinhos, com resultados positivos, iniciativas que reduzam a pobreza. Por
isso a importância de um programa nascido na própria realidade do mercado e
encaminhado pela sociedade civil. Daí a relevância de se convencer o setor privado
— de forma especial as empresas do setor financeiro — do papel do crédito como
elemento redutor da pobreza.
Em razão dos resultados apresentados pelo Grameen Bank, o banco de
Yunus, chamar o setor financeiro para compor o quadro de parceiros de um
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programa de crédito para os pobres é assessorá-lo na busca de sua própria
eficiência. Com uma carteira de empréstimos de 2,4 bilhões de dólares, e mais de 2
milhões de clientes, o Grameen apresenta taxas de inadimplência abaixo de 1% e
fidelidade de 100% de sua clientela.
Uma situação, no entanto, que pode não agradar a alguns financistas: os
acionistas do Grameen são os seus próprios clientes. Indigentes transformados em
banqueiros capitalistas. No Brasil, a idéia não poderia ser diferente.
Muito obrigado.
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O SR. FEU ROSA (PSDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aos que porventura resistem em aceitar a
ingerência do mundo da informática em suas vidas vai um alerta: não adianta se
rebelar, “se você não pode com ele, una-se a ele”.
Nos tempos atuais, é inconcebível manter os procedimentos arcaicos de
armazenamento de informações. A recuperação imediata dos dados, propiciada
pelas inovações tecnológicas, poupa tempo e dinheiro.
Essa temática foi reforçada durante seminário organizado recentemente pela
Microsoft em Seattle, nos Estados Unidos.
Relataram-se duas experiências consagradoras da informática como
relevante meio de propagação da informação.
A experiência australiana de completa reformulação do sistema de empregos
públicos, cujo monopólio de um organismo governamental vinha-se mantendo desde
1945, foi coroada de pleno êxito.
Em um primeiro momento, o serviço, que era tocado por 11 mil funcionários
em 320 escritórios, com orçamento anual de quase 2 bilhões e meio de dólares, foi
colocado em quiosques, em telas touch screen. Embora o capital investido tenha
sido recuperado em apenas nove meses devido à economia proporcionada, os
custos ainda permaneciam muito altos.
A segunda etapa do projeto surgiu em decorrência da constatação de que,
apesar das novas tecnologias adotadas, os procedimentos internos continuavam os
mesmos de duas décadas atrás, além da superposição com outras agências
nacionais, especialmente a da Previdência Social.
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Passou-se então à consolidação de todos os serviços das agências nacionais
em um amplo e único banco de dados, o Centrelink. Terceirizaram-se os serviços de
colocação de trabalhadores e estimulou-se a criação do Job Network, rede que
dispõe de mais de duzentos escritórios privados e atua em mais de duas mil e
quatrocentas localidades, recolocando a mão-de-obra e recebendo por trabalhador
empregado.
A criação do portal, via Internet, levou-o, no primeiro dia, a tornar-se um dos
vinte mais visitados em toda a Austrália, além de permitir a agregação de mais
bases de dados, com informações sobre carreiras, treinamento, cursos, permitindo
aos candidatos a pesquisa de emprego por todo o país.
O resultado, Sras. e Srs. Deputados, foi a flexibilização da capacidade de
prestação de serviços, bem como economia de 900 milhões de dólares anuais,
redução de 50% no tempo de colocação e incremento para 26% na taxa de
trabalhadores empregados.
A segunda valiosa experiência propiciada pela informática que gostaríamos
de trazer ao conhecimento desta Casa diz respeito à tentativa suíça de efetuar o
censo populacional eletrônico.
Depois que o Parlamento exigiu redução de custos na realização do censo —
de orçamento de mais de 100 milhões de dólares –, a solução apresentou-se por
meio da utilização da Internet.
Os 26 cantões que formam a Suíça foram conclamados a enviar informações
sobre cada cidadão. Formou-se um banco de dados, e as pessoas foram
convidadas a conferir seus dados, conferindo e corrigindo o que achassem
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necessário. Embora apenas 300 mil suíços tenham respondido ao questionário
eletrônico, constatou-se que o aprendizado foi relevante. A próxima etapa será a
realização, em 2005, do censo totalmente eletrônico.
Sras. e Srs. Deputados, a despeito das diversidades facilmente constatáveis
entre aqueles países e o Brasil, não podemos deixar de pensar na adoção de
procedimentos semelhantes em solo brasileiro.
Nossas dimensões continentais não devem impedir. Pelo contrário, precisam
estimular a disseminação do uso da tecnologia para o bem-estar da coletividade.
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O SR. LUIS BARBOSA (Bloco/PFL-RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma vez mais ocupo esta tribuna, desta feita
para manifestar meu apoio ao Senador Antonio Carlos Magalhães, homem digno,
coerente e destemido, com quase meio século de vida pública dedicada à Bahia e
ao Brasil.
ACM foi Deputado Estadual, Prefeito de Salvador e três vezes Governador da
Bahia.
Ao longo de seus sucessivos mandatos à frente da Bahia, aquele Estado
experimentou notável desenvolvimento humano, tendo havido queda da mortalidade
infantil de 52%, queda da mortalidade materna pré e pós-parto de 60%, aumento da
renda per capita de 48% e aumento do número de ligações de água de 80%.
Em âmbito nacional, ACM foi Deputado Federal por três vezes, Presidente da
ELETROBRÁS e Ministro das Comunicações, antes de ser Senador da República.
Além de haver tido participação decisiva no processo de redemocratização do
País, resistindo às pressões dos militares e apoiando a candidatura de Tancredo
Neves à Presidência da República, ACM por duas vezes presidiu o Congresso
Nacional, lutou pelo salário mínimo de R$ 180,00, pela CPI do Judiciário e pelo
Fundo do Combate à Pobreza.
De maneira, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que essa avassaladora
campanha difamatória, perpetrada pelos poderosos meios de comunicação, de que
todos nós, lamentavelmente, somos reféns neste País, não poderá apagar de minha
memória e da memória do povo brasileiro as virtudes e os feitos desse valoroso
homem público, a quem, repito, muito me honra apoiar.
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Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Luis Barbosa, o Sr.
Marçal Filho, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Pedro Valadares, 1º Suplente de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) – Concedo a palavra ao nobre
Deputado Agnaldo Muniz.
O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS-RO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil ainda não resolveu os problemas
fundamentais e básicos, como a questão do acesso à educação para todos os
brasileiros, um salário que permita que qualquer cidadão possa comer, morar,
estudar, vestir-se, ir ao dentista, ao médico regularmente, ter saúde física e mental.
Portanto, ter trabalho e salário justo.
O povo quer justiça social, quer ganhar com o esforço do seu trabalho
dinheiro suficiente para viver com saúde.
Essa casa deveria parar para debater o preço do trabalho. O debate mais
importante a ser travado aqui é para saber o quanto um homem ou mulher
trabalhadores precisam ganhar para cumprir o que prescreve o art. 6º da
Constituição.
Esta é a questão central. É um problema a ser resolvido. Antes de
resolvermos este problema, não deveríamos tratar de outro assunto. Porque se todo
trabalhador brasileiro ganhasse um salário justo e tivesse emprego e escolas para
educar, instruir seus filhos, nós resolveríamos 70% dos problemas nacionais.
Nós somos representantes do povo. E fomos eleitos para resolver os
problemas que mais agridem nossa sociedade.
E qual é o maior problema que temos? O maior problema que temos é a má
distribuição de renda. O Brasil é um país rico. Somos mais ricos que os Estados
Unidos da América.
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Enquanto estamos aqui discutindo a união civil ou casamento entre homens e
entre mulheres, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Itália, a Holanda, o
Japão, ou seja, os países ricos, estão nos explorando, levando nosso ouro, nossas
esmeraldas, nossos minerais, nossa energia, nosso trabalho e nossas vidas.
Enquanto

estamos

aqui

no

Congresso

discutindo

casamento

entre

homossexuais, os países ricos estão se apoderando de nossas empresas,
desempregando nossos trabalhadores, destruindo nosso parque industrial, que
construímos a duras penas. Já se apoderaram da Vale do Rio Doce, a maior
empresa mineral do mundo. Tomaram de assalto o setor de telecomunicações
brasileiro. A nossa EMBRATEL encontra-se nas mãos dos americanos.
Eles, os países ricos, os europeus, os japoneses e os americanos do norte
estão controlando nossas maiores empresas.
Mais a gana deles não tem fim, eles querem tudo, tudo, até nossa Amazônia,
o Banco do Brasil, a PETROBRAS, e querem as Forças Armadas transformadas em
Guarda Nacional.
As nossas Forças Armadas estão sucateadas. O Exército brasileiro não
possui recursos nem para alimentar recrutas, quanto mais prepará-los para a guerra.
A incipiente indústria de material bélico faliu. A nossa base de lançamento de
foguetes de Alcântara vai ser entregue aos americanos.
E nós Parlamentares perdermos nossos mandatos discutindo projetos inúteis
para o Brasil, como esse que está na pauta de votação, esse projeto que atenta
contra a moral e os bons costumes e que agride, ofende e desrespeita as Leis de
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Deus, os princípios bíblicos, as sagradas escrituras, vem para destruir a família
brasileira.
Quem produz para o Brasil são os pais de família. São os homens de
verdade, os homens casados com mulheres, que trabalham dias para manter a
família. Os homossexuais geralmente estão desviados dos trabalhos honrados.
Eu não fui eleito para defender pessoas de comportamento promíscuo. Fui
eleito para defender os princípios evangélicos, bíblicos, sagrados que orientam a
humanidade para viver em harmonia.
Quero que fique registrada nos Anais desta Casa minha posição firme,
decisiva, contra essa aberração, esse projeto que é inconstitucional, que viola o § 3º
do art. 226 da Constituição, que reza o seguinte: para efeito da proteção do Estado,
para efeito do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Este é um princípio constitucional, é o único tipo de casamento aceito,
naturalmente biológico, a se fundamentar nas leis de Deus, pois Deus criou o
homem e a mulher para se completarem e viverem de forma honesta e sadia.
A família é o núcleo que dá sustentação à sociedade. É a estrutura mais
simples da organização social, é a base, seu alicerce. É a família que movimenta a
Nação, é essa instituição responsável pela existência do Estado.
E ver aqui no congresso esta espécie de

proposta

da união civil entre

homens e entre mulheres para destruir a família brasileira!
A imagem do Congresso Nacional está maculada, com tantos escândalos,
com tantos atos impróprios, com tantas denúncias contra este Governo do
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Presidente FHC, que é fraco, incompetente, irresponsável e antipatriótico. Que
estimula o debate de proposições descabidas para desmoralizar o Congresso. Que
legisla através de medidas provisórias. Que usa de meios inconfessáveis para impor
sua vontade aos representantes do povo. O povo está cansado dessa imoralidade,
dessa falta de compostura de homens que deveriam servir de exemplo a nossa
sociedade.
Dessa discussão pequena, de homens que mentem ao povo. Mentem
publicamente, são flagrados em mentiras, são políticos fracos, distantes dos
princípios religiosos, que nunca leram a bíblia, que não conhecem as mais
importantes leis que orientam a humanidade.
Parece que assistimos à degradação da sociedade. O cimento que liga os
elementos do edifício, a família, a disciplina social, o patriotismo, o sentimento
religioso. Tudo isso se enfraquece e se decompõe. Porque tentam desvirtuar os
conceitos básicos que sustentam a vida.
A vida de Jesus e dos apóstolos ao lado da população cristã de Jerusalém
era a demonstração prática e real dos ensinamentos que pregavam, a fraternidade e
a vida comunitária.
Jesus, filho de artesãos, ensinando pelo nascimento a grande lição
evangélica dos simples e o amor pelos pobres, foi um revolucionário. É o maior
exemplo que temos. Seus princípios se fundamentaram na cooperação, no auxílio,
na repartição dos bens com o semelhantes. A justiça e a solidariedade aí
encontraram sua plena e inteira aplicação. Se as mentalidades se encontram
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falseadas, se a força radiante do homem diminuiu, é que a fé em um ideal superior
em Deus adormeceu.
O que vemos é o abuso dos prazeres, o excesso de luxo e de conforto, o
alcoolismo, o deboche, a luxúria. E esse projeto de união civil entre casais do
mesmo sexo é um deboche, um desrespeito, só estimula os desequilíbrios sociais.
Queremos afirmar aqui que não há verdadeira moral sem uma crença elevada
em Deus. Na ordem social, é do interesse de todos que a lei moral, a lei de Deus,
seja observada, pois ela é a maior garantia de nossa segurança. É trabalhando pela
melhoria dos outros que trabalhamos mais eficazmente para elevar a nós mesmos.
É legítimo que todos os homens aspirem ao bem-estar material, assim como
às alegrias do coração e da alma, mas pensamos sobretudo que é graças à ação
moral que se chegará a melhorar nossas instituições e aperfeiçoar a ordem social
com fundamento nos princípios evangélicos, que são as leis eternas, as leis do
Criador do Universo, as leis de Deus.
Era o que tínhamos a dizer.
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O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o povo goiano comemora, com homenagens
de caráter cultural, o centenário de nascimento do compositor e professor Joaquim
Édison de Camargo, também um dos pioneiros da cidade, fundada por Pedro
Ludovico, figura de renome entre os musicistas do meu Estado. Durante mais de
quarenta anos dedicando-se ao ensino da música, fez parte do corpo docente do
Liceu de Goiás e do Instituto de Educação, onde foi diretor por duas vezes. Tanto
nesses estabelecimentos escolares como em outros submetidos à legislação
estadual, organizou coros orfeônicos e sempre demonstrou acentuada vocação para
o estudo do violino, instrumento pelo qual sempre teve especial predileção quando
se apresentava em público.
Em 1931, participou do Torneio Musical dos Estados Brasileiros, realizado
em São Paulo, sagrando-se vencedora sua composição “Lembrança de Goiás” e,
em 1938, criou a primeira orquestra de Goiânia, passando depois a reger os corais
dos colégios existentes na Capital. Musicou a revista Goiânia, escrita pelo médico e
poeta Vasco dos Reis Gonçalves, sobre a história de Goiás, de sua descoberta até a
mudança da Capital. O autor dessa produção artística e musical foi Deputado
Federal, integrou a bancada goiana com muito espírito público e se destacou como
um dos mais ativos defensores dos interesses do meu Estado no Congresso
Nacional.
Para festejar o centenário de nascimento de Joaquim Édison de Camargo,
está sendo lançado em Goiânia um CD com as suas mais importantes composições,
algumas delas inéditas e a maioria ainda hoje cantada pelos meus conterrâneos em
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festas cívicas e reuniões lítero-musicais. Sua filha, Ely de Camargo, gravou em
discos da Chantecler várias músicas da autoria de seu pai e procura seguir-lhe as
pegadas, pois também é compositora e se apresenta em festivais que se realizam
em várias Capitais do País. Tangos, marchas, valsas e hinos cívicos constam da
obra deixada pelo goiano ilustre, cujo falecimento se registrou em 25 de março de
1966, em Goiânia.
Assinando o centenário de nascimento do compositor Joaquim Édison de
Camargo, o Prof. José Mendonça Teles, Presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de Goiás, tributou-lhe uma homenagem escrevendo um belo discurso
sobre a sua importância na vida cultural do meu Estado. Também a escritora e
musicista consagrada, Belkiss Spenciere Carneiro de Mendonça, dedicou-lhe um
estudo analisando o papel por ele exercido na história da música em Goiás, que é
reconhecido pelas novas gerações e por quantos se devotam ao cultivo dessa
criação artística.
Registro nos Anais da Câmara dos Deputados esse importante evento
cultural do meu Estado de Goiás e reverencio, na oportunidade, a memória de
Joaquim Édison de Camargo, que foi um homem de ilibada conduta moral, de
exemplar cidadania e um dos nossos mais lúcidos talentos musicais. Dele muito se
orgulha o povo goiano. Que a Casa acolha esse meu pronunciamento como um
testemunho do meu respeito e da minha veneração ao compatrício que honra o
nome de Goiás, a querida terra onde nascemos.
Passo a abordar agora outro assunto, Sr. Presidente.
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Não é de hoje que a crise energética se apresenta ao País como uma das
ameaças ao processo de desenvolvimento econômico e progresso social. Em 1983,
Aureliano Chaves, então candidato à Presidência da República, já chamava a
atenção para a gravidade dessa questão, bastando dizer-se também que, desde o
final da década de 70, o Governo não mais realizou investimentos na área nem
procurou novas fontes energéticas, como as usinas termelétricas, que até agora não
saíram do papel. Há mais de doze anos, portanto, que pouco ou quase nada se tem
feito, não por falta de aviso tanto de entidades como da Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro e de São Paulo quanto de diversos técnicos do setor, que puderam
tirar suas conclusões com base nos dados amplamente divulgados pelo operador
nacional do sistema.
Infelizmente, o Governo da oitava economia do mundo informa à população,
que foi tomado de surpresa, um problema desse vulto que atingirá, de maneira
catastrófica, todos os setores da Nação: economia, saúde, segurança, moradia,
alimentação, transporte e por aí afora. Tem muita razão o professor-titular da USP,
consultor político e também jornalista, Gaudêncio Torquato, quando escreve que o
manto costurado da equipe econômica, para cobrir a gestão monetarista, tinha
mesmo que deixar de fora largos espaços da infra-estrutura econômica, imensos
guetos marginais, populações marginalizadas, um substrato miserável que insere o
País nos primeiros lugares do campeonato mundial de desigualdades. Ele salienta
que no País das planícies devastadas, multidões laboriosas comprimem-se nos
meios de transporte, nas filas dos hospitais, na porta das fábricas à procura de
emprego. Nele, uma classe média se aflige diante da diminuição do poder de
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compra, a Nação real se vê surpreendida com o surto de doenças do princípio do
século que o tão propalado projeto de modernização, que se assenta na
privatização, não conseguiu tornar eficientes.
A explicação do Presidente Fernando Henrique Cardoso para a crise de
energia, que precipitará o resultado do pleito eleitoral de 2002, não foi nem está
sendo aceita pela população. Na verdade, o que se tem dito é que a estratégia do
atual Chefe de Governo se concentrou inicialmente em obter um segundo mandato,
pelo que o País paga um preço muito alto. Sua equipe econômica, obcecada pelas
questões de curto prazo, sempre esteve mais para o contábil e financeiro, razão pela
qual nunca se voltou seriamente para a produção de bens e serviços, em que
insumos produtivos, como a energia, precisam ser pensados estrategicamente.
Agora se fala em apagão, em sobretaxa no consumo de energia, em multas que
podem chegar a 200%, tudo deixando claro que há uma ingovernabilidade no setor
elétrico. Enquanto toma medidas drásticas para reduzir o consumo, o Governo
anuncia, por outro lado, a decisão de alterar significativamente a matriz energética,
hoje baseada nas hidrelétricas, aumentando a participação das usinas térmicas a
gás e de formas alternativas de geração de energia.
Os analistas de nossa economia declaram que a retomada do crescimento
em bases sustentáveis esgotou esse modelo de política gerencial. É que a pujança
da economia brasileira, com o conseqüente aumento da demanda de energia,
acrescentou muito risco aos 5% referentes ao regime de chuvas e a forma de reduzir
esse risco é a mudança da matriz energética, atribuindo-se maior peso às
termelétricas a gás, cujo funcionamento não depende do regime de chuvas e pode
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ser regulado para atender aos picos da demanda. Curiosamente, ilustrando o quadro
atual da crise, surgem na mídia interessantes críticas a respeito e uma delas é que
temos alguns interessados em aproveitar essa crise de energia e de competência
administrativa do Governo para “descolar” um aumento, ou melhor, um reajuste das
tarifas, que somente poderia ser classificado de absurdo. E outros dizem que, com o
racionamento e os prováveis apagões que podem ser impostos a partir de junho, o
Governo deveria ficar conhecido como o Governo da falta de energia para a
aprovação da reforma fiscal, da reforma política, da falta de pulso no combate à
corrupção e de outras medidas necessárias à continuidade do desenvolvimento
nacional.
Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos caminhando para a
escuridão do temido apagão, isto é, para a falta de energia necessária até mesmo
para os serviços essenciais. O atual Governo teve seus anos para encaminhar
soluções para a questão energética, bem mais do que os seus antecessores, e,
salvo melhor juízo, não se deteve no exame do importante setor, que se agrava com
a ameaça de que inexoravelmente o apagão se aproxima. Afinal, desde os anos 80,
última década em que o Governo realizou investimentos nessa área, quase nada se
fez para a cobertura do esperado e decantado déficit de energia elétrica, que
certamente viria, como veio, a ocorrer no País. Talvez a culpa de tudo o que
acontece muitos venham a atribuir ao neoliberalismo econômico, à mundialização da
economia, à desumanização da classe média, ao enfraquecimento cada vez mais
crescente dos pobres que ficam mais empobrecidos e ao fortalecimento dos ricos
que se tornam mais enriquecidos. Por isso que o “econômico” continua a prevalecer
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sobre o “social” e a pobreza nacional se encaminha mais ainda para a
marginalização, a criminalidade, a violência e a miséria.
Outro assunto, Sr. Presidente.
Tenho recebido constantes apelos de aposentados e pensionistas de Goiás,
todos perfeitamente justificados e coerentes com os princípios de justiça social, no
sentido de que o Governo dispense à classe um pouco de atenção para solucionar
alguns de seus angustiantes problemas. O principal dele é, sem dúvida, o da
remuneração, o do pagamento de seus proventos, o do reajuste que não se faz da
contribuição que lhes deve o Estado por serviços prestados quando no serviço ativo.
Por isso, friso que são apelos fundados em sentimentos de humanidade cristã,
produtos de amarguras e sofrimentos que essa gente enfrenta no desafio da própria
sobrevivência.
A Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado
de Goiás, sob o comando do combativo José Flávio Rosa, não se conforma com o
critério diferenciado de reajuste que se por um lado atende em parte os benefícios
mínimos, por outro prejudica todos os reajustes dos benefícios da Previdência
Social. Tal conduta, segundo alega com muita propriedade, agride o princípio da
isonomia, insculpido na Constituição Federal, art. 3º, IV, e art. 5º, caput, que diz
serem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem
de todos sem preceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação. Por isso que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza.
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O Brasil tem hoje cerca de 20 milhões de aposentados e pensionistas da
Previdência Social, conscientemente responsáveis, inclusive pela construção e
prosperidade do País, quando trabalhadores em atividade. Ainda hoje ele representa
o segmento que contribui para a maior distribuição de renda, responsável mesmo
pela sobrevivência da maioria dos Municípios brasileiros. Todavia, apesar de
partilharem, involuntariamente, da herança da grande dívida social que corrói os
pilares da Nação, têm hoje a condição de arrimo até de familiares já emancipados.
Observa-se que, indiretamente, pelos fatores de família, agravados pela brutal
recessão e desemprego, o valor dos benefícios previdenciários que recebem se
reduzem drasticamente, com custeio e manutenção do citado dependente grupo
familiar.
O documento que me foi enviado afirma que apesar de tudo isso suas
perdas sobre os benefícios já atingem agora 51,38%, graças à manipulação de
índices e reajustes feitos pelo Governo incorretamente para menor ao longo dos
anos, sem embargo do inconformismo e das lutas pela reposição das citadas
perdas. Infelizmente, até o momento, não houve sinal algum de boa vontade política
do Governo para se corrigir essa injustiça. Assinale-se que, para o reajuste deste
ano, o Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 2.022
que, em seu art. 17, determina um reajuste de 19,20% para quem ganha salário
mínimo. Porém, aos benefícios superiores ao salário mínimo, foi concedido um
reajuste de apenas 5,57%, constituindo-se numa forma injusta e inadmissível para
um contingente de mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas, os quais se
vêem espoliados, uma vez mais, com a redução drástica do valor de seus
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colocando-os
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situação

de

miserabilidade. Esta é a verdade que precisa ser dita.
Para que possam usufruir de qualquer prestação previdenciária, os
segurados do INSS têm que se submeter ao mesmo critério de filiação, contribuição,
carência e ocorrência de eventos como doença, invalidez parcial ou total, idade
avançada, morte, prisão e tempo de contribuição. Assim, a opinião da classe é a de
que o “espírito da moderna justiça social fortalece ainda mais o sentimento de
repugnância ao verdadeiro apartheid que vem sendo imposto aos benefícios de
valor superior a um salário mínimo”. É claro que se trata de medida desumana e
anticristã, sobretudo quando se sabe que o reajuste por índices diferenciados
desacata ainda o princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios
estabelecidos pela Carta Magna, art. 194, II, também defendido pela Lei nº 8.213.
Além de desrespeitar essas disposições legais, a isonomia, a uniformidade e a
equivalência dos benefícios previdenciários, o reajuste diferenciado fere de morte
também o princípio da preservação do calor real dos benefícios e sua
irredutibilidade, consagrados na Constituição Federal.
Trata-se de uma situação intolerável e perigosa, eis que a manutenção da
Medida Provisória nº 2.022 aprofundará, ainda mais, o abismo a que estão sendo
atirados os aposentados e pensionistas da Previdência Social, colocando-os mesmo
numa situação de absoluta miserabilidade e com uma conseqüência que agrava
muito mais o problema dentro de poucos anos, pois nenhum benefício previdenciário
será superior a um salário mínimo. É bom recordar que o parágrafo único do art. 144
da Constituição declara que compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar
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a seguridade social, com base em objetivos dos quais um se sobressai, que é o da
irredutibilidade no valor dos benefícios, além do que é assegurado o reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, valor real conforme
critérios definidos em lei.
Por isso mesmo, alio-me aos Deputados Paulo Paim e Arnaldo Faria de Sá na
luta em favor dos aposentados e pensionistas, dou-lhe a minha integral
solidariedade e hipoteco o meu apoio incondicional ao apelo da Federação das
Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Goiás, no sentido de
que o Governo não faça ouvidos moucos aos idosos que outrora prestaram
inestimáveis serviços ao País e são criaturas de Deus que têm o direito de viver na
velhice com a serenidade e a tranqüilidade de proventos dignos, merecidos, justos e,
se me permitirem a expressão, de acordo com a sua condição humana. Eles
serviram também ao progresso da Nação, têm o respeito de seus compatrícios, não
se consideram “vagabundos” e pedem apenas que o Brasil, ou melhor, que o
Governo lhes dê o que têm direito.
Muito obrigado.
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O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma decisão do Governo do Pará vem
preocupando as entidades ligadas a navegação marítima no Estado. Trata-se do
projeto do Governo do Estado sobre a Alça Viária, que entre outros benefícios
viabilizará o Porto de Vila do Conde como futuro porto de exportação com acesso
rodoviário fácil, extensão de cais de acostamento e grande área de armazenagem e
movimento de carga.
O motivo de apreensão das empresas e entidades é que a altura das pontes
previstas no projeto é de 23 metros, insuficiente para garantir a navegação de
cabotagem e longo curso, tendo em vista já terem entrado navios no Moju até a
Serraria do Piriá com altura de mastros de até 36 metros. Altitude mínima aceitável
pela Praticagem da Barra do Pará e entidades de navegação.
Ocorre que, com a intransigência que lhe é peculiar, o Governo posicionouse, por meio do Secretário de Infra-estrutura, anunciando que não modificará a
altura da ponte. Postura que mostra a absoluta falta de diálogo com a sociedade nas
decisões sobre os grandes projetos. Vide as hidrovias do Marajó, do Tapajós e
Araguaia—Tocantins, todas com problemas judiciais pela absoluta falta de diálogo.
Mesmo a Secretária de Transporte tendo sido avisada em dezembro passado sobre
o assunto e recebido todos os documentos provando que para aquela região
adentram navios do porte de 13 mil toneladas de deslocamento, 142 metros de
comprimento e 35 metros de altura, teimam em manter a altura da ponte,
privilegiando o modal rodoviário na região, característica esta que tende a ser mais
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onerosa e não condiz com a região, sendo as hidrovias beneficiadas pela natureza,
visto que não necessitam de balizamento e manutenção, ao contrário das estradas.
Segundo o Sr. Miguel Salgado, prático da região e Presidente da Associação
de Praticagem de Belém, que pleiteia a elevação da altura das pontes, a
manutenção dos 23 metros é prejudicial ao desenvolvimento da região, pois
impedirá a passagem de navios para o outro lado da ponte, comprometendo o
desenvolvimento de Moju, Tailândia, lpixuna e outros Municípios de nossa região.
No mínimo, a ponte deveria ter quarenta metros, considerando que existem desde a
década de 40 ocorrências de navios de grande cabotagem, pois há calado suficiente
para adentrarem nos rios.
Outra questão apontada pelas entidades é que este tipo de decisão fere
frontalmente o Código das Águas, que em seu art. 37 diz ser proibido barrar a
navegação nos rios navegáveis.
Apesar de poucos navios adentrarem no Guamá e no Moju, nos dias de hoje,
não se pode conceber que um projeto que visa ao desenvolvimento da região possa
interromper um rio que possui calado médio de seis metros de 45 e 65 milhas
respectivamente, que representa uma verdadeira hidrovia natural.
O custo dessa irresponsabilidade para as gerações futuras será irreparável,
pois, assim como se descobriu caulim recentemente em lpixuna, se poderá ter
outras riquezas que poderão ser transportadas de navio, beneficiando a região das
vantagens do transporte hidroviário, que custa oito vezes menos que o rodoviário.
Mesmo com todos estes dados comprovando o erro que está sendo cometido,
o Governo insiste em dar continuidade a seu projeto, argumentando que o custo
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para qualquer alteração no projeto representará um gasto aproximado de 30
milhões, quantia considerada elevada para fazer as alterações necessárias.
É um absurdo que o Governo apresente um argumento tão frágil para não
corrigir um projeto de tamanha proporção. Segundo dados das entidades de
navegação, esse valor poderia ser perfeitamente compensado no período de seis
meses, com economia de fretes, tendo em vista que um navio de grande cabotagem
transporta o equivalente a trezentas carretas.
É inconcebível que mesmo tendo conhecimento dos prejuízos incalculáveis
que tal medida proporcionará aos diversos Municípios e à comunidade, o Governo
sequer tenha consultado a principal entidade envolvida com a questão, no caso a
Associação de Praticagem da região, as empresas de navegação e a comunidade
que será diretamente afetada com esta decisão.
É necessário que o Governo, antes de colocar em execução o projeto, com
um erro tão grosseiro, realize uma ampla discussão com os fóruns competentes,
reunindo a Capitania dos Portos, as empresas de navegação, os representantes da
Praticagem, universidade do Pará e especialistas para, um amplo e democrático
debate, solucionar o problema existentes num projeto que beneficiará o
desenvolvimento de diversos Municípios de nossa região.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL-RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministro Pedro Parente
anunciou o programa de racionamento de energia no Brasil, que contém uma
barbaridade jurídica e uma agressão aos brasileiros. Além de elevar os preços de
forma brutal, consagra, para quem não contiver o consumo, o puro e simples corte
de energia — pela primeira vez, por 72 horas; na reincidência, por seis dias.
Sr. Presidente, a imprevidência tem sérias conseqüências. O Brasil, que
deveria conhecer neste ano luminosa fase de desenvolvimento econômico e
elevação das taxas de emprego, está mergulhando na escuridão. Falta de
planejamento, políticas equivocadas de privatização no setor elétrico e erro de
coordenação resultaram no patético espetáculo do anúncio de medidas de
racionamento de energia.
O desastre, embora largamente anunciado e previsto, resultou na
improvisação do anúncio da última sexta-feira. Vários juristas já se pronunciaram e
informaram que corte de energia, para o consumidor que honrou no prazo certo o
pagamento de sua conta de luz, é contra lei. Não pode ser feito. Os tribunais vão
receber uma enxurrada de processos contra essa decisão.
O esquema é simples e talvez ingênuo: o consumidor deve somar seu
consumo nos meses de maio, junho e julho de 2000, dividi-los por três e encontrará
a média. Ao aplicar um redutor de 20% obtém a meta de consumo. Consumidor que
tenha a média de 1000 kwh, deverá reduzir o consumo para 800 kwh. Pagará entre
200 kwh e 500 kwh, 50% a mais. Se gastar 1 quilowatt além do que lhe foi
destinado, sofrerá o corte. Ficará sem luz por três e, depois, seis dias.
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O racionamento é culpa exclusiva do Governo. O mal está feito. O
consumidor brasileiro, como sempre, está sendo chamado a fazer mais um sacrifício
no altar da Pátria. O povo é generoso, vai atender. Mas ninguém pode ser punido
duas vezes pela mesma infração. Sobretaxa ou apagão, um não pode conviver com
outro. Além de ilegal, é injusto. O cidadão está sendo punido por um mal que não
cometeu.
Falta de energia é escassez de planejamento e má utilização dos recursos
naturais. Água é bem precioso. No Brasil, os rios e os mananciais não recebem o
tratamento adequado. É preciso desenvolver políticas para defender o meio
ambiente e conservar energia, seja ela natural ou nuclear. Um país de dimensões
continentais, com rios que se parecem mares, com a sexta maior reserva de urânio
do mundo, não merece viver a atual provação.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o povo vai aceitar a incrível
majoração no preço da energia elétrica. Não há alternativa. É pagar, ou pagar,
racionar e conter consumo. Mas ser punido com corte de energia é medida que nem
os fundamentalistas mais radicais ousariam propor. É preciso acabar com a
improvisação, encontrar o caminho justo para que o País ultrapasse com segurança
o inverno e retorne à normalidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
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O SR. ARY KARA (PPB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, neste dia 22 de maio, a querida e simpática cidade de Santa
Branca comemora o seu 169º aniversário. É interessante observarmos que
ocorreram muitas divergências quanto ao dia correto do aniversário desse Município
do Vale do Paraíba, mas oficialmente é reconhecido o dia 22 de maio de 1832 como
a data de sua fundação, como consta do interessante livro “Município de Santa
Branca”, do escritor e pesquisador João Neto Caldeira, publicado por ocasião do 1º
centenário da cidade, ocorrido em 1932.
Santa Branca teve sua origem com a construção de uma capela, por ordem
do fazendeiro José Joaquim Nogueira, onde atualmente se encontra a Igreja Matriz
do Município, que teve seu período de maior desenvolvimento no início do século
passado, quando da era áurea do Ciclo do Café. Com a crise mundial de 1929, o
Município mergulhou num período de estagnação, inclusive com acentuada redução
populacional.
Urna página de repercussão histórica de Santa Branca ocorreu por ocasião
da Guerra do Paraguai (1865), quando, em atenção às mães dos jovens locais, em
audiência com o Imperador Dom Pedro II, o então chefe político da cidade, José
Francisco de Barros Leite, conseguiu salvo-conduto para os homens, liberando-os
da obrigação militar da época.
Santa Branca é uma cidade hospitaleira, de clima agradabilíssimo e de
natureza deslumbrante, onde destaca-se sua represa, que dá vazão ao Rio Paraíba.
Trata-se de uma das maiores atrações do local, onde os visitantes têm a
oportunidade de pescar, passear de barco e praticar esqui aquático.
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O seu calendário festivo é marcado por duas festas tradicionais de caráter
religioso: a procissão da Semana Santa e a Festa do Divino, em datas estabelecidas
pela Igreja Católica. Outro ponto marcante acontece justamente neste período,
quando é comemorado o aniversário da cidade, a tradicional Feira Agroartesanal.
Nossos cumprimentos, neste 22 de maio, à nossa querida cidade de Santa
Branca, tão bem representada por suas lideranças e autoridades municipais, as
quais homenageamos, nesta oportunidade, da tribuna da Câmara Federal,
colocando-nos à disposição para continuarmos trabalhando em prol do seu
crescimento, em todos os setores, e da melhoria da qualidade de vida de seus
munícipes.
Muito obrigado.
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O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao primeiro sinal mais grave da crise
energética, os áulicos palacianos deitaram falação colocando a culpa em São Pedro.
O velho Chaveiro dos Céus não nos concedeu um bom regime de chuvas, os
reservatórios estariam com capacidade bem abaixo do mínimo indispensável e, por
isso mesmo, as hidrelétricas não estariam em condições de produzir eletricidade
bastante para atender à demanda crescente de seu produto.
Como a questão, ao que vimos, foi entregue às forças divinas, as mesmas
que estão longe, bem longe do controle de nós, míseros mortais, o problema agora
era aceitar o sofrimento, os apagões, o desemprego maior, os prejuízos
empresariais de cada cidadão.
Mais tarde comprovou-se que os céus, afinal, não foram assim tão cruéis. No
nosso Nordeste, sempre assolado por secas seculares, os reservatórios da CHESF,
ao longo do Rio São Francisco, andavam com boa carga. Na Região Norte, onde
apenas 30% da população tem acesso à energia elétrica, a situação — este detalhe
excluído, é certo — estava mais que regularizada. O problema era o Sudeste e o
Centro-Oeste, onde, segundo o Governo, que já começava a mudar seu discurso
inicial, os investimentos necessários não foram feitos, ou pelo menos não o foram
para atender a essa demanda em crescimento acelerado. Depois, em nova guinada
de discursos, teria havido "ruído" nas comunicações entre as diversas áreas
governamentais envolvidas com a questão energética. E, último mas não menos
importante, o Sr. Presidente da República, sem fazer tremer um só músculo da face,
anunciou que havia sido apanhado de surpresa pela crise de eletricidade.
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Esse discurso assim difuso, quase sempre sem sustentação fática, acaba
permitindo que elucubrações as mais diversas assaltem mentes e corações de todos
os que, como nós, Parlamentares, temos que responder com atos e não com
retórica à representação popular que nos colocou nesta Casa. E esta
obrigatoriedade de responder à mais que natural revolta de nossos cidadãos e
cidadãs nos permite concluir que essa crise energética, em alguns de seus
aspectos, acaba compondo uma conspiração montada, no acordo do Governo com
o FMI, contra o futuro do País, contra a retomada do desenvolvimento por que vimos
esperando há décadas, preocupados — assim nos anunciavam os diversos
governantes — com o combate preliminar à inflação, com a necessidade de uma
economia estável, que, afinal de contas, bem ou mal, definitivamente ou não, já
conquistamos há alguns anos.
Mas entre os compromissos assumidos frente ao Fundo Monetário
Internacional um, pelo menos um deles é de cunho absolutamente conspiratório,
contra os destinos desta terra. É aquele que exige crescimento moderado de nosso
PIB, algo que não lhe permita ultrapassar os 4% ao ano.
A questão, de si, aberra. Um país com 60 milhões de miseráveis, com mais
de 3 milhões de pessoas chegando, anualmente, ao mercado de trabalho, esse país
não pode crescer. E como nos foi possível chegar à ilação de que, por baixo de todo
esse angu, existe uma conspiração implícita ou explícita contra o País? É que, Sr.
Presidente, o primeiro ato emanado da Câmara de Gestão da Crise de Energia foi
exatamente o que proíbe a instalação de novas industrias no País.
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Estaríamos delirando? Não, de forma alguma. As estatais de eletricidade
ficaram impedidas de fazer investimentos na área. E Furnas, somente uma delas,
nos afirma que dispõe de 16 bilhões de reais para esses investimentos, pelo prazo
de, pelo menos, seis anos. Somente agora o Governo admite repassar a
desvalorização do real, de janeiro de 1999 para cá, para ao preço das tarifas de
eletricidade gerada com o gás boliviano. Tivesse-o feito à época, nesses dois anos
já teríamos instaladas dezenas de termoelétricas.
Tudo, sem sombra de dúvida, estava indicando que, em pouco tempo, a
geração de energia elétrica seria incapaz de atender à demanda sempre crescente.
Não por acaso, em junho do ano passado, a Comissão de Defesa do Consumidor,
nesta Câmara, realizou um seminário para examinar essa já de há muito prevista
crise energética. Uma crise produzida pelo Governo exatamente para impedir que o
País crescesse. E a decisão da Câmara de Gestão proibindo a instalação de novas
indústrias é o coroamento dessa conspiração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS-RR. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já alguns Parlamentares tiveram a
oportunidade de, desta tribuna, manifestar sua estranheza quanto ao fato de o Sr.
Presidente da República ter afirmado, sem pestanejar, que havia sido apanhado de
surpresa ante a ameaça de um grande apagão em quase todo o País.
O processo de desestatização acelerada teve início com o Governo Collor,
nos idos de 1990. Sofreu uma quarentena durante os anos de Itamar, mas
acelerou-se, açodadamente, com o Sr. Fernando Henrique. Favoráveis que somos a
que o Estado abandone o processo produtivo, onde as leis do mercado, melhor que
as forças políticas, conseguem agir com mais eficácia, tivemos sempre o cuidado de
alertar nossas autoridades para o fato de, sob justificativa de cumprir compromissos
assumidos com o FMI, termos que vender empresas estatais a todo custo. Os
resultados, é certo, já se fazem visíveis. A crise energética está aí mesmo para
confirmar o que temos afirmado.
Mas gostaríamos de examinar a questão da surpresa presidencial segundo
outra ótica. Durante a ditadura militar, criou-se aquilo que seu próprio idealizador, o
general Golbery, chamou de um monstro: o Serviço Nacional de Informações, o SNI,
de triste figura.
Inteiramente deformado e utilizado em atividades outras que não aquelas
para as quais fora criado, entregou-se a pura e ativa espionagem de todas as
lideranças políticas e sociais, sindicais e estudantis, denunciando, fazendo prender,
torturando e matando. Eram uns anos de negra repressão, de horror, revolta e
medo.
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Devolvido o País ao caminho democrático, havia que extirpar desse processo
de redemocratização aquele organismo que seria, por si só, o maior obstáculo à
plena obtenção de uma cidadania livre e capaz de defender seus próprios direitos.
Liquidou-se o SNI, como era esperado. Seus agentes, alguns autênticos
criminosos, ficaram por aí prestando serviços avulsos ou arrumados num cabide
qualquer dentro de um órgão público, uma assessoria, fosse lá o que fosse.
De repente, o Governo Fernando Henrique entendeu que o Executivo não
podia ficar sem uma agência que lhe fornecesse informações bastantes a que, no
processo decisório, fosse possível ao Governo obter elementos de convicção para
as decisões a adotar.
Uma ótima justificativa. Até porque o cidadão, ao aceitar essa tal de ABIN,
passou a admitir que, reunidas as informações, os dados técnicos e estatísticos,
reunidas, ainda, as diversas opiniões, aos governantes e ocupantes do Palácio do
Planalto lhes seriam dadas condições melhores de, conhecendo nossa realidade, a
favor dela decidir.
Mas cabe, afinal, uma pergunta: e onde estava a ABIN e seus empregados
que não descobriram, com alguma antecedência, a crise de eletricidade que hoje
ameaça a economia do País e a segurança do cidadão? De que adiantaram salários
elevados, instalações, um quadro de profissionais considerados de relevo se isso
tudo não levou a nada?
É porque, Sr. Presidente, a cada um de nós fica fácil entender que essa
agência não passou de mais um engodo que o Poder Central nos enfiou garganta
abaixo, já que, em vez de resultados positivos e de um trabalho de assessoria que
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também nós consideramos necessário, o que temos é uma seqüência de denúncias
que vão desde conversas telefônicas gravadas a outras atividades de espionagem
pura e simples, ou, pior que isso, grotescas se não fossem profundamente daninhas
à democracia. Para nós, pelo menos, essa ABIN não é nenhuma surpresa, porque,
afinal, ela é o que tinha que ser: nada.
Grato pela atenção.
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O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o crescente número de empresas de saúde
no País pode levar a uma concorrência desleal, causando prejuízo à sociedade pelo
risco da queda da qualidade dos serviços. Por isso, estou apresentando projeto de
lei para limitar um mínimo de honorários médicos. In litteris :
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O contrato das operadoras de planos de
saúde com médicos, odontólogos e outros profissionais
de saúde terá como piso os valores constantes de tabela
elaborada

pela

Câmara

de

Saúde

Complementar,

instituída pelo Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000.
Art. 2º O desrespeito ao disposto nesta Lei sujeita
os infratores às sanções previstas na Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
A qualidade da assistência à saúde no Brasil vem sofrendo constante
processo de deterioração, seja nos serviços públicos, seja nos planos privados de
saúde.
Caso não encontremos soluções imediatas, consistentes e duradouras para
estacar este processo, correremos o risco de perder todo o esforço dispensado
desde a criação do Sistema Único, na Constituição de 1988. A instituição do SUS
deu-se justamente para corrigir as graves distorções do setor, principalmente as
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iniqüidades de acesso a serviços de boa qualidade. Praticamente, à época, apenas
uma pequena minoria que podia pagar serviços particulares recebia a atenção
necessária para seus problemas. Os demais sofriam na busca sem fim por algum
atendimento.
Os princípios da universalidade e da integralidade da atenção balizaram as
mudanças. Dessa forma, decidia-se que todos teriam acesso à atenção médica que
lhes garantia os procedimentos indispensáveis para assegurar a sua saúde.
No atendimento integral, está subentendido que o cidadão receberia na
unidade de saúde os cuidados profissionais adequados, realizaria os exames
complementares indispensáveis, teria direito à internação pelo período indicado,
enfim, seriam tomadas todas as medidas que lhe preservasse a saúde, sem
restrições de qualquer natureza.
Não se pode negar que houve avanços em vários locais do País com a
instalação do SUS. Inúmeros Municípios que de nada dispunham passaram a se
responsabilizar pela atenção de seus habitantes. Contudo, o novo sistema criado
pela Carta de 88, enfrentando sérias dificuldades, não tem sido capaz de oferecer
com a qualidade necessária os serviços de saúde para toda a população, estando
muito distante do propugnado na Carta Magna.
Em conseqüência, uma grande parcela da população, principalmente da
classe média, busca alternativas para seus problemas de saúde junto aos planos de
saúde. O crescimento desta demanda foi vertiginoso. Hoje, são mais de 40 milhões
de brasileiros associados a algum plano. O SUS, cada vez mais, é o refúgio dos
pobres e miseráveis.
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Assim, milhões foram obrigados a procurar os planos de saúde na
perspectivas de um atendimento de melhor qualidade, personalizado e sem filas.
Mas o sonho durou pouco. Logo identificaram que a realidade não era assim
tão cor-de-rosa. Os planos de saúde passaram a ser os campeões de reclamações
em PROCONs e na própria Justiça. Não havia qualquer regramento consistente
para pôr limites à busca incessante do lucro fácil. Só no ano de 1998, como
conseqüência dos reclamos populares, o Congresso Nacional aprovou a Lei 9.656,
com o objetivo de disciplinar o setor.
Conseguiu-se, então, impor aos planos algumas regras que lhes dificultassem
restringir

abusivamente

os

serviços

que

ofereciam

e,

ainda,

disciplinar,

minimamente, os preços a serem exercidos.
Preocupa-se, sobremaneira, na elaboração da lei, em se assegurar a
qualidade da assistência a ser ofertada pelas operadoras de planos de saúde. Essa
foi uma das principais razões para a criação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar — ANS.
No Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000, que institui a ANS, percebe-se
com clareza a insistência com a qualidade da atenção. Destacam-se abaixo algumas
de suas finalidades.
Zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da
assistência à saúde suplementar.
Estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em
assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas
operadoras.
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Estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços
oferecidos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, sejam eles
próprios, referenciados, contratados ou conveniados.
Fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde com
relação à abrangência das coberturas de patologias e procedimentos.
Fiscalizar aspectos concernentes às coberturas e aos aspectos sanitários e
epidemiológicos, relativos à prestação de serviços médicos e hospitalares no âmbito
da saúde suplementar.
Não pairam dúvidas sobre o papel da agência, tampouco sobre os cuidados
com a qualidade que os planos deveriam dispensar. Todavia, em que pesem todas
as cautelas previstas na legislação, os planos de saúde desconsideram a cada dia
tais exigências, seja burlando a lei, seja recebendo apoio governamental para uma
interpretação legal desfavorável ao usuário.
São constantes as denúncias de que os planos de saúde pressionam os
médicos a adotarem procedimentos de redução de custos que, se praticados,
poderiam colocar em risco a vida dos pacientes. Os planos tentam inicialmente,
diminuir os honorários dos médicos, em seguida, criam “pacotes” com preços
estabelecidos para o tratamento do paciente, restringindo pedidos de exames e
reduzindo o tempo de internação, e, por último, se nenhuma dessas medidas
surtirem efeitos, descredenciam o médico, criando uma lista negra.
Todavia, a media que mais causou perplexidade a todos não se originou
diretamente dos planos de saúde, surgiu de uma decisão do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Em pronunciamento, este órgão
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considerou que as entidades médicas e ordens profissionais estariam fazendo uso
de prática cartelizada, ao “impor” aos planos de saúde privados tabelas de
honorários médicos. Tal medida gerou um amplo protesto de caráter nacional.
Essa atitude constitui-se em uma grande injustiça, pois é comum constar nos
contratos de credenciamento de médicos com determinado plano de saúde que: “A
remuneração se fará de acordo com a tabela de honorários médicos da Associação
Médica Brasileira”. Mesmo quando as empresas criavam sua própria tabela, faziamna com cópia idêntica à da AMB.
Contudo, nos últimos anos, as operadoras, com o objetivo de manter e
mesmo ampliar seu lucros, por um lado, continuam reajustando seus preços
normalmente, repassando os índices inflacionários e os reajustes por faixa etária,
ignorando a crise social e econômica por que passamos, e, por outro lado, há mais
de quatro anos não reajustam os honorários dos profissionais credenciados. Mais
recentemente, de forma unilateral e desrespeitosa, passaram a aplicar redução pura
e simples desses honorários, além de introduzirem novas formas de contratação de
serviços

médicos,

colocando

o

profissional

sempre

sob

ameaça

de

descredenciamento.
Há que se compreender que a tabela é um dos poucos instrumentos de
defesa dos médicos e outros profissionais de saúde, sem ela os profissionais seriam
pagos ao gosto dos mais de 2 mil planos médicos. A tabela é o meio utilizado como
referencial para qualquer tipo de negociação entre estes e os usuários de planos de
saúde e as empresas.
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A decisão do CADE beneficiou os empresários do setor e trouxe graves
prejuízos para os médicos e para os usuários dos planos.
A grande conseqüência desse processo será o de acelerar a deteriorização
da qualidade da atenção ofertada pelos planos de saúde, desarticulando todo o
setor, e acarretando, pelo crescimento da demanda, um forte impacto aos serviços
públicos, que já se mostram incapazes de atender com o mínimo de qualidade a
atual clientela.
A depreciação do trabalho médico, de dentistas e outros profissionais de
saúde acarreta sérios prejuízos não só para estes profissionais, pela sua
pauperização e impossibilidade de aperfeiçoamento técnico, mas principalmente
para o usuário, que não poderá ser atendido com a qualidade indispensável, nem
disporá dos meios de diagnóstico e de tratamentos necessários.
Assim, está se quebrando um dos principais princípios que nortearam a lei
que disciplinou os planos de saúde: o da qualidade da assistência, razão principal da
existência da ANS, conforme já exposto, que tem a obrigação de zelar pelos
interesses de mais de 40 milhões de brasileiros filiados aos planos.
Estamos, na verdade, em uma encruzilhada. Ou lutamos para resistir à
destruição do pouco que já se avançou em relação ao controle da ação dos planos
de saúde ou estaremos retornando a uma situação semelhante, mas ainda mais
grave, à existência antes da Carta de 88.
Nesse sentido, apresento esta proposição, por entender que o trabalho
médico e dos demais profissionais de saúde é fundamental para garantir o
atendimento que a população brasileira merece.
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O que se pretende é assegurar a dignidade e o respeito ao profissional de
saúde, para que possa exercer de forma digna e satisfatória suas atividades. Para
tanto, é indispensável que o profissional negocie seu contrato com as operadoras de
plano de saúde sustentado por uma tabela de honorários negociada, nacionalmente,
por todos os setores envolvidos com a questão.
Na confecção desta tabela, participarão os empresários, os profissionais, o
Governo e os usuários. Não restará qualquer possibilidade para que o CADE volte a
se manifestar contrariamente sob a alegação de prática cartelizada. Caberá à
Câmara de Saúde Complementar — órgão integrante da estrutura da ANS,
conforme disposto no art. 13 do Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000 —
elaborar e atualizar, a cada ano, os valores dos honorários profissionais que servirão
de piso para as negociações com as empresas de planos e seguros de saúde.
Estou certo de que esta medida oferecerá excelente instrumento para
preservar o bom exercício profissional e contribuirá para impedir a queda na
qualidade da assistência dos planos de saúde.
Diante do exposto e pela relevância da matéria, conclamo os ilustres pares a
cerrar fileiras para a aprovação deste projeto de lei.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. REMI TRINTA (Bloco/PST-MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a justiça é a base onde se sustenta uma
sociedade organizada. É de todas as instituições humanas a que mais dignifica o
homem. É a que determina os princípios basilares da democracia, que é o regime do
império do Estado de Direito. O regime democrático acentua-se no princípio da
obediência às leis. Fazer cumpri-las significa fazer justiça. Isto posto, acrescente-se
que toda lei deve e tem que respeitar os direitos naturais do homem, prerrogativa
inalienável, adquirida pelo homem por dádiva do Criador.
Nenhuma lei pode agredir atos da razão. Nenhuma lei pode subtrair do
homem, por exemplo, o direito de alimentar-se, porque isto faz parte da própria
essência do ser humano. É também da essência do homem a sua vocação religiosa,
a existência, a honra, a dignidade. Daí poder afirmar-se que a justiça assenta-se em
dois pilares: primeiro na formulação de leis que respeitem os direitos naturais do
homem; segundo na aplicação correta, imparcial e eficiente das leis. Destas duas
vertentes dependem o bem-estar e a paz da sociedade.
A autoridade responsável na prática da justiça terá que pôr a ética acima da
vaidade; a razão acima do coração; a retidão sobre a popularidade, não permitindo
que sentimentos afetivos ou sensacionalistas interfiram no seu julgamento. Sem
esses pré-requisitos não existe justiça, prevalecendo o arbítrio.
Na justiça predomina o ideal democrático, enquanto que no arbítrio a visão
fascista é que prepondera.
A justiça é o terreno dos estadistas, o arbítrio é o campo dos mesquinhos de
formação ditatorial.
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Numa sociedade civilizada, democrática, cada erro exige um grau de punição
compatível com o nível ou o mal que cada desvio foi capaz de produzir.
Os exageros de punição ou ausência dela, ante o fato delituoso, representam
o desvio de caráter do juiz ou julgador. Não interessam à justiça, nem é boa política,
nem é democrático. Coabitam com as paixões, os interesses políticos subalternos,
com os sentimentos de revanche.
Há décadas assistimos prosperar a mentira sobre a verdade, o absurdo sobre
o bom senso, a injustiça ante a justiça, a miséria, o abandono, a desesperança
sobre a vida decente. A população revolta-se com essa sucessão de fatos, mas a
sua indignação não encontra eco no seio dos que detêm os meios para coibi-los.
Está formada aí a consciência coletiva para transformar-se em sociedade de
espetáculo na busca de vingança, na sede de sangue. Não é difícil, nestas
circunstâncias, manipular uma coletividade de modo particular ou o povo de uma
maneira geral para a execração de alguém ou de alguns que se queira eliminar da
vida pública ou privada.
É neste contexto que entra em jogo a opinião pública, que se revolta com a
iniqüidade das autoridades e passa a pressioná-las, com as conseqüências positivas
ou negativas que todos conhecemos. Por isso mesmo, citar exemplos da primeira e
da segunda situação seria cansativo, enfadonho.
Cremos que o poder institucional competente para fazer justiça dispõe de
mecanismos eficientes para exercê-la, sem que para isso careça se esconder na
pressão popular, o que pode ser perigoso para aplicação correta da penalidade.
Sabe-se que os efeitos da pressão popular são quase sempre manipulados, não
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raro por conveniências dos seus inspiradores, nem todos comprometidos com a
verdade e a presteza da sentença.
É verdade que algumas vezes os efeitos da pressão pública, ao longo de
décadas, trouxeram fatos benéficos à sociedade. Mas é verdade que muitas
injustiças se fizeram por força da sede de sangue e da ânsia de vingança da
sociedade manipulada.
O jornal, a rádio, a televisão, atualmente, constituem a maior força que a mão
do homem já empunhou. Daí, a necessidade permanente da consciência de quem
as manipula para coibir os abusos, as vaidades, os desvios de conduta, apenas para
ficar de bem com a opinião publicada.
É preciso que haja mecanismos inibidores do sensacionalismo, pois sabemos
que a ineficiência, a vaidade e o estrelismo são mazelas do mundo. Compete a nós
todos a vigilância permanente para que os abusos de toda hora e ordem cheguem a
termo o quanto antes. São preocupações que expresso nesta encruzilhada da vida
nacional.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arthur Virgílio, do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (Bloco/PSDB-AM.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o que proponho, na verdade, é claramente uma luta ideológica, sem
meias palavras. O que proponho, com nitidez, é que cada lado exponha sua face,
suas razões, sempre, com toda a sinceridade, e vejo que não me sinto palmatória do
mundo, Sr. Presidente, porque creio em todos nós pensando, cada um à sua
maneira, no País.
Mas não vamos mais aceitar a injustiça, o ataque gratuito, a tentativa de forjar
um clima de falso “mar de lama” que, no fundo, desestabiliza a política, desestabiliza
a economia e, quem sabe, complicará até a vida do sucessor de Fernando Henrique
Cardoso, a partir de 2003.
Quero trazer fatos bem tópicos, deixando muito claro para as Oposições que
minha idéia é propor a luta ideológica, sem trégua, sem quartel, com muito respeito,
muita fraternidade, mas uma luta ideológica, sim.
Começo tratando do denuncismo vergonhoso; chega a ser corrupto; é uma
forma de corrupção.
Vejo, por exemplo, o Caso Cayman, sobre o qual a revista Época publicou
ampla matéria explicativa — que peço seja inserida nos Anais da Casa —, que dá
nome aos bois, mostra que políticos de baixa extração se juntaram a meliantes para
tentar forjar a inculpação do Sr. Presidente da República, de dois brasileiros
honrados já falecidos, Sérgio Motta e Mário Covas, e de outro homem honrado que
exerce a liderança do Ministério da Saúde, o Sr. José Serra. O tal dossiê passava
como verdade o “escândalo” Cayman. Hoje, vemos que se formou quadrilha para
tentar impedir que Fernando Henrique Cardoso vencesse a eleição no primeiro
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turno. Essa quadrilha ganhou 200 milhões de dólares especulando no mercado
financeiro e obteve respeito, guarida, espaço, consideração, como se as pessoas
acusadas não fossem merecedoras do benefício da dúvida, e até de muito crédito,
por se tratar de pessoas sérias, íntegras, corretas.
Passo ao caso Marka/FonteCindam.
Já de início, peço que se insira nos Anais da Casa, a carta que o Sr. Ministro
Pedro Malan está mandando à revista Veja, e mais ainda, uma nota técnica que tem
as

explicações

sobre

as

providências

tomadas

em

relação

ao

caso

Marka/FonteCindam, ao lado da declaração já feita à imprensa brasileira pelo Sr.
Embaixador Georges Lamazière, Porta-Voz da Presidência da República.
Não me detenho. Peço que se registre nos Anais desta Casa, artigo de hoje,
correto, de uma figura que às vezes é cáustica com o Governo, mas que possui
reputação ilibada, conhecimento técnico inquestionável, extremamente bem
informada. Refiro-me à jornalista Miriam Leitão, que demonstra por “a” mais “b”,
com datas e dados irrefutáveis que não era possível que Francisco Lopes estivesse
envolvido em contrabando de informações para o Sr. Cacciola ou quem mais se
parecesse com essa pessoa e quisesse transacionar contra o País. E isso até foi
para mim uma surpresa. A esta altura, eu meramente dava o benefício da dúvida a
Francisco Lopes, em contraposição à inteira certeza do não-envolvimento de Pedro
Malan e, claro, de Fernando Henrique Cardoso.
Peço também, Sr. Presidente, que se insira nos Anais da Casa, artigo de
hoje, de outro jornalista isento, correto, Luís Nassif, que à mesma maneira de Miriam
Leitão, termina por desmontar a matéria da respeitável revista Veja, assinada por
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respeitável jornalista, ao que tudo indica, longe da exatidão, desmentida até pelo tal
Sr. Cacciola; desmentida, veementemente, sobretudo pela honradez do Ministro
Pedro Malan; e desmentida, também veementemente, pela nossa própria honradez.
Não vamos mais aceitar que esse clima de denuncismo perdure. Se roubar dinheiro
público é crime — e é —, esse denuncismo é crime de corrupção indireta, porque
não constrói a verdade democrática deste País.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando proponho claramente essa
luta ideológica — vou partir para ela com o que possa ter de alma, de coração, de
luta —, eu lhes digo que não podemos escapar de discutir a questão democrática.
Houve um clima de “mar de lama” montado pela UDN nos anos 50. Redundou
no suicídio do Presidente Getúlio Vargas e em tumultos antes da posse do
Presidente Kubitschek. O clima de “mar de lama” continuou como se fosse
desonrado o Governo do honrado Presidente Juscelino Kubitschek. Sua esposa,
Dona Sarah, terminou seus dias vendendo peças de arte para um e outro amigo,
para poder manter o padrão de vida de cidadã de classe média. Mas o clima de “mar
de lama” — toda vez que falar em “mar de lama” quero aspear a expressão —
continuou. E houve a eleição de um tresloucado, de um aventureiro chamado Jânio
Quadros, e nem mesmo ele teve paz. O líder da conspiração de direita, o líder
daquela UDN aparentemente indignada, mas que, na verdade, àquela altura, era
tida como inimiga da soberania nacional, Carlos Lacerda, figura brilhante, não se
deu por satisfeito: derrubou Jânio Quadros também. Houve a crise da posse de João
Goulart; depois João Goulart também caiu. Aí o clima não era só de “mar de lama”,
mas de “conspiração comunista” — os golpistas inventaram outro mote.
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Após João Goulart, veio o golpe ditatorial, que durou de 1964 a 1984. Foram
vinte e um anos! Vintes e um longos anos de mergulho na escuridão ditatorial.
Mais tarde, Lacerda pagou o preço de sua própria cassação e teve a
oportunidade de se reconciliar com a democracia, procurando, pela via da Frente
Ampla, dissolver o regime de força, o regime ditatorial.
Mas nunca houve nada que incriminasse o Presidente Getúlio Vargas. O
clima fora forjado. Homens honrados, criminosamente, se envolveram naquilo:
Afonso Arinos, Carlos Lacerda, Aliomar Baleeiro e tantos outros.
Também não havia nada que pudesse conspurcar a memória honrada e
generosa do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e, no entanto, ele terminou
seu Governo escorraçado como se reles ladrão público fosse.
E agora noto que tentam passar o mesmo tom, a mesma intenção, quando
governa o Brasil um homem honrado como o foi Juscelino Kubitschek e que faz um
Governo, sem dúvida alguma, sério, na contramão de uma estrutura de País que
sofre de defeitos estruturais que ainda permitem a corrupção.
Mas eu divido a corrupção entre aquela que não sabemos que está
acontecendo, a que vem desses vícios estruturais, e aquela que é ditada por um
mandatário. E isso não é verdade.
Sr. Presidente, se quiséssemos discutir a questão democrática com seriedade
iríamos perceber — e vou ser bastante claro — que, há seis anos, tentam
desestabilizar o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Imagino que S.Exa.
concluirá, e muito bem, o seu Governo.
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Quero dizer aos ilustres membros da bancada do PT que — não com meu
apoio, porque golpista não sou — a continuar o clima de denuncismo, um eventual
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não duraria seis meses no poder.
E diz o PT que está fazendo alianças — a meu ver, alianças espúrias — com
o PFL. Peço-lhes, então, que respondam ao jornal que afirma que o PT está fazendo
aliança com Orestes Quércia em São Paulo. Se faz isso em nome da
governabilidade para que a Prefeita Marta Suplicy resgate São Paulo da escuridão
para a qual a conduziu o Governo anterior, não sei sequer se posso condená-la;
mas devo ressaltar que, na hora de fazer aliança, não há essa pureza infantil, essa
pureza juvenil toda! É preciso colocarmos os pingos nos “is” de uma vez por todas;
e, daqui para frente, com muito mais energia.
Ao mesmo tempo, se eu fosse interessado em conspirações tipo falso “mar de
lama” e por aí afora, eu iria dizer coisas que eu não quero dizer. Eu iria dizer, por
exemplo, que causa espécie o fato de a Prefeita Marta Suplicy, no começo do seu
Governo, envolver-se numa prorrogação, sem licitação, de contrato de coleta de lixo,
beneficiando empresa que contribuiu para sua campanha eleitoral, o que fere a lei.
Afinal, pela lei eleitoral brasileira não é possível concessionária de serviço público
contribuir para campanhas eleitorais.
Agora, não mais do que agora, não menos do que agora, presenciamos o
reajuste tarifário do transporte coletivo de 21% em São Paulo, neste País de inflação
de 6% ao ano. Vinte e um por cento, Sr. Presidente, é fenômeno difícil de explicar!
Mas quero dar todo o benefício da dúvida à Prefeita, porque imagino que ela deve
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ter um plano mirabolante para resolver a questão do transporte coletivo daquela
cidade.
Como amazonense, cidadão deste País, preocupo-me com isso por mais uma
razão: um aumento de passagem de ônibus, que não prego, em Manaus, minha
cidade, não repercute em nada sobre a inflação; entretanto o aumento concedido
pela Prefeita Marta Suplicy vai influenciar negativamente sobre as taxas de inflação
de todo o País. Além disso, tenho o direito de dele desconfiar, do ponto de vista
ético, mesmo dando o benefício da dúvida para a Sra. Prefeita. Se fosse
maledicente eu afirmaria, taxativamente, que ali teria algo escuso, tanto quanto,
levianamente, estão apregoando que há coisas escusas neste Governo, porque não
é normal alguém conceder 21% de aumento em tarifa de ônibus quando a inflação
anual do País, em 2000, foi de 6%.
Chego até a aventar que isso talvez seja motivo para uma CPI Federal,
porque a medida tem repercussão sobre as taxas de inflação do País e, portanto,
não é caso apenas para Vereadores. Aumento da tarifa de ônibus em Manaus, em
Santarém, em Teresina pode ser assunto só de Vereador. Aumento da tarifa de
ônibus em São Paulo pode ser assunto do Congresso Nacional, sim, porque —
repito — influencia as taxas nacionais de inflação. Mas, Sr. Presidente, não quero
cair nesse terreno. Prefiro a luta em torno de idéias.
Quando o Sr. Tarso Genro, ex-Prefeito de Porto Alegre, diz que a aliança que
Fernando Henrique montou — e aí ele procura ser ideológico — necessariamente
teria de dar-se nos quadros da corrupção, pergunto-me, em primeiro lugar, se até
agora conseguiram provar, de fato, alguma coisa para valer. E eu vou falar,
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inclusive, de emendas parlamentares, vou publicar quem da Oposição recebeu
dinheiro, vou dizer que Prefeituras de oposição foram contempladas e vou pedir que
tudo venha a constar dos Anais da Casa. Mas admito que me agrada o nível de
debate proposto pelo ex-Prefeito Tarso Genro.
Passemos, então, a imaginar um eventual Governo do PT. Esse partido, que
tem 56 bravos Deputados, passaria a contar, digamos, com 85 ou 90, num
crescimento que nem ele próprio talvez preveja nessa monta que, com exagerada
boa vontade, lhes concedo, obviamente que a título de imaginação. Depois, a isso
somar-se-iam alguns partidos, perfazendo 120 ou 140 Deputados. Não sei que
credibilidade reuniriam para, efetivamente, tocar a governabilidade, como não sei
que tipo de declarações entre a vitória e a posse, não haveriam de sair,
comprometendo a credibilidade internacional do País. Espero que não vençam. Se
vencerem, espero, como brasileiro, poder confiar num comportamento aceitável,
adequado e maduro.
Mas pergunto: com que maioria esse partido governaria, a não ser fazendo
algo parecido com o que acaba de fazer em São Paulo, unindo-se a Orestes Quércia
e a quem mais pudesse apoiá-lo para tocar seu projeto de Governo?
Não pense, Sr. Presidente, que estou a condenar o PT. Estou dizendo, isto
sim, que condeno um certo farisaísmo, que tenta negar-nos o direito de defender a
governabilidade e, na hora em que precisam, são mais pragmáticos do que quase
todos aqueles com quem travo relações políticas.
Dou inteiro crédito de confiança ao Governador Olívio Dutra, quando ele sofre
acusações sobre envolvimento com o jogo de bicho, aquela história toda bem
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conhecida, falando de uma prática antiga e ruim, que não se coaduna com o que
espero de um partido, até prova em contrário, honrado como o PT. Portanto, não
asseguro que, no Sul, está havendo essa influência. Pondero somente que, se
consigo não ser leviano para lá, cobro respeito para cá.
O Juiz Tourinho Neto, Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
declara-se a favor do impeachment do Presidente da República, porque S.Exa.
teria sido “incompetente” na gestão da política de energia. Esse é o pouco apego
que alguns demonstram ter com a democracia. Eu me espanto, porque quando
desaba a treva da ditadura, o que primeiro fenece é a liberdade de o trabalhador
reivindicar. A Justiça cai; o Parlamento emudece; as masmorras se enchem de
torturados; as enxovias se enchem de presos sem justo motivo. Questiono se é
correto que um juiz consiga falar com tanta simplicidade, baseado em razão tão
subjetiva, a respeito do impeachment de um Presidente da República eleito e
reeleito, em primeiro turno, pelo voto popular.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Clovis Ilgenfritz. Peço apenas que
S.Exa. seja breve, já que, da última vez, tivemos que prorrogar o tempo do meu
pronunciamento, que era de apenas 25 minutos, para 40 minutos.
O Sr. Clovis Ilgenfritz - Nobre Deputado e Líder do Governo, entendemos a
missão dificílima de V.Exa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - Não acho que seja difícil. O que vem da
consciência não é difícil. Talvez difícil seja acusar levianamente.
O Sr. Clovis Ilgenfritz - Estamos atravessando um momento crítico. O
Governo tem tido problemas sérios. Imaginei que V.Exa, mesmo por uma discussão

572

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

ideológica, fosse usar mais o argumento do que o Governo pretende fazer ou está
fazendo para defender-se desse mar de lama noticiado, não pelo PT, mas sim pela
imprensa nacional em vários níveis. Pertenço a um partido, o PT, que tem visão
pluralista e respeita — e muito — o contraditório. Administramos — fui Vereador
bastante tempo em Porto Alegre — durante doze anos com minoria na Câmara
Municipal. Sempre tivemos sucesso inclusive para projetos pontuais de outros
Vereadores de partidos diferentes do nosso. No Executivo Estadual temos
dificuldades. Nossa bancada é pequena e não conseguimos ainda o sucesso que
gostaríamos no sentido de buscar o interesse do Rio Grande do Sul. Penso que
nossa bancada, de 56 Deputados, mais os aliados, dos chamados partidos de
oposição, estamos conseguindo fazer com que V.Exa. venha à tribuna usar
argumentos que considero de menor importância sobre São Paulo e sobre outras
questões absolutamente secundárias diante do apagão a que o Governo submete a
Nação. Faço essa exposição mais no sentido de salvaguardar o contraditório.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - Sem dúvida alguma é uma honra tê-lo em meu
discurso e, antes de conceder um aparte ao Deputado João Paulo, respondo a
V.Exa.
Já vi, de fato, casos — especificamente no Estado de V.Exa. — de Governos
minoritários que conseguiram triunfar. Um deles foi o do nosso querido Deputado
Synval Guazzelli, Governador indireto, falecido há pouco tempo. S.Exa. governou
com minoria. Não sei, no entanto, se essa é a prática do resto do País. Vou lhe dar
um exemplo histórico. A única frase que me ficou na mente, quando houve a
tragédia do Palácio de La Moneda — Allende suicidou-se ou foi assassinado, a
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história é controvertida nesse episódio —, dentre todas as que foram proferidas, foi a
do Secretário-Geral do então Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, que
sentenciou: "Acabei de descobrir que maioria escassa não basta." Imagine, então,
um eventual governo do PT, exposto, no Congresso Nacional, a um pedido de CPI
atrás do outro, fictício ou não, legítimo ou não, um atrás do outro. Viria a
ingovernabilidade, o caos administrativo e, quem sabe, a interrupção do mandato
presidencial. Digo isso não por minha causa. Eu faria oposição a ele com dignidade
e com espírito construtivo. Não sou golpista. Se houvesse exílio e para lá ele fosse,
eu, certamente, iria junto, ainda que divergindo dele mesmo lá no exílio. Não sou
golpista.
Mas tenho convicção absoluta de que V.Exa. sabe que não é esse o
pensamento da Prefeita Marta Suplicy quando busca, até com Quércia, compor
bancada ampla para estar ao seu lado, para poder aprovar projetos e matérias do
interesse de sua gestão.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Paulo.
O Sr. João Paulo – Nobre Deputado Arthur Virgílio, agradeço a V.Exa. por
me conceder um aparte. Gostaria de ter um tempo maior para que pudéssemos
debater exatamente neste terreno que V.Exa. solicita.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Estou às ordens.
O Sr. João Paulo – Poderemos separar o debate doutrinário, filosófico e
ideológico que V.Exa. quer trazer do debate prático-administrativo pragmático que
V.Exas. no Governo executam. Em ambos os lados V.Exa. é Líder de um Governo
fracassado — permita-me ser direto e objetivo.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – É a opinião de V.Exa. O meu começou e vai
terminar muito melhor do que o da Sra. Marta Suplicy.
O Sr. João Paulo – Estou expressando minha opinião.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Claro...
O Sr. João Paulo – Deputado Arthur Virgílio...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – ...mas tenho que discordar.
O Sr. João Paulo – Ouvi V.Exa. e quero expressar a minha opinião.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Claro, claro.
O Sr. João Paulo – É por isso que pedi o aparte. V.Exa. tem uma tarefa...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Apenas foi necessário fazer o contra-aparte
imediatamente.
O Sr. João Paulo – V.Exa. tem uma tarefa árdua: defender um Governo
fracassado na doutrina, nas idéias e na prática administrativa. Se chegássemos —
não são dados meus — às mesmas taxas do Governo de seis anos atrás que V.Exa.
defende, se dobrássemos a renda per capita no nosso País, segundo estudo do
Prof. José Luís Fiori, gastaríamos 187 anos para dobrar a renda per capita. O
Governo de V.Exa. está provando incompetência: privatizou o setor energético.
Bastaram alguns anos para vir o apagão e com ele o medo da população, que logo
tratou de comprar velas e lamparinas em grandes centros. Poderíamos, Deputado
Arthur Virgílio, do ponto de vista administrativo, dizer que existem escândalos
porque sucessivamente o Governo, com o apoio da Maioria, empurrou-os para
debaixo do tapete. Foram inúmeros casos: o SIVAM, o PROER, a pasta cor-de-rosa,
a reeleição, o Sistema TELEBRÁS. Deputado Arthur Virgílio, a maioria das
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denúncias não são provenientes de Deputados do PT ou da Oposição, mas da
imprensa e de aliados de V.Exa., como foi a de Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Agradeço a V.Exa. Resta-me pouco tempo de
tribuna.
O Sr. João Paulo – Em ambos os casos, V.Exa. tem uma tarefa árdua. Mas
são pelas tarefas árduas que percebemos e conhecemos os grandes Parlamentares,
como é o caso de V.Exa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - Muito obrigado. Já compreendi seu raciocínio.
O Sr. João Paulo – Não vamos, Deputado Arthur Virgílio, utilizar jornalistas
que falam mal para mostrar que eles têm razão; nem vamos utilizar jornalistas que
falam bem para dizer que o Governo é bom. Queremos ouvir a opinião do povo
quanto à prática do Governo que V.Exa. defende, que vai completar seu sétimo ano
e está fracassado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - V.Exa. repetiu isso pela quarta vez. Como me
restam poucos minutos, peço-lhe que encerre.
O Sr. João Paulo – Vou encerrar. Em São Paulo, teremos a oportunidade de
mostrar nosso trabalho em breve. Estamos no Governo há quatro meses. Como são
quatro meses diante de sete anos, não é justo que V.Exa. compare um ao outro.
Mas estamos também à disposição para o debate, na hora em que V.Exa. quiser.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Deputado João Paulo, agradeço a V.Exa. Já
concederei apartes aos demais colegas, se a Mesa permitir.
Apenas digo a V.Exa. que, para ser bem sincero, para que a nossa relação se
reafirme cada vez mais fraterna, fracassado é o partido de V.Exa., que se prepara
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para sua quarta e consecutiva derrota eleitoral; fracassado não é o Governo que
mudou as estruturas do País; fracassado é um Governo municipal, o de São Paulo,
que começa sob duas pesadas suspeitas — uma envolvendo contrato irregular para
coleta e tratamento de lixo e outra envolvendo tarifas de transporte coletivo, esta
última influenciando negativamente a inflação brasileira.
Então, V.Exa. tem um conceito de fracasso que não é o meu. Conheço V.Exa.
e sei que não é maniqueísta, assim como V.Exa. sabe que também não o sou,
portanto, estou aqui para ouvi-lo. Quanto ao debate, basta criarmos as ocasiões,
porque se alguém tipificasse o delito de gostar de debater, tanto eu como V.Exa.
decerto estaríamos incursos nesse tipo penal. Agradeço a V.Exa., Deputado João
Paulo.
Ouço com prazer o aparte do nobre Deputado Ivan Valente.
O Sr. Ivan Valente - Deputado Arthur Virgílio, sei que o tempo do seu
pronunciamento está se esgotando, agradeço a V.Exa pela concessão do aparte.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - Ficaria desconsolado se não ouvisse V.Exa.
O Sr. Ivan Valente - V.Exa. vem ao plenário no sentido de responder à onda
de denúncias que estão aí, mas acho que o Deputado deveria refletir sobre a
seguinte questão: 90% das denúncias que envolvem o Governo não têm sido feitas
pela Oposição. Não têm sido! O que apareceu do Banco Marka se chama esqueleto
no armário e, quero preveni-lo, por ser um Deputado corajoso para falar, que, se a
revista Veja, como disse um jornalista, fez tal reportagem, é bem possível que haja
algum fato concreto por trás. Se eu fosse V.Exa., nem arriscaria, porque o Governo
não explicou ainda, Deputado Arthur Virgílio, porque deu 1 bilhão e 500 milhões de
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reais a um picareta como o banqueiro Cacciola, do Banco Marka. V.Exas. ainda não
explicaram e isso configura crime contra a Nação. Não há dinheiro para a saúde,
para a educação, pois só se paga dívida externa. Mas por que foi dado 1 bilhão e
500 milhões de reais a um banco? O Ministro Pedro Malan precisa vir aqui para
explicar isso.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - Estará aqui para explicar amanhã.
O Sr. Ivan Valente - Se ele vier com o argumento de que não sabia, e que
seu subordinado do Banco Central emprestou 1 bilhão e 500 milhões, é inaceitável,
Deputado Arthur Virgílio. Agradeço a V.Exa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - Eu é que agradeço a V.Exa.
Em primeiro lugar, volto a responder ao Deputado João Paulo. Não é nenhum
sacrifício para mim cumprir com o dever da minha consciência; difícil seria explicar
uma tarifa como essa recentemente dada em São Paulo...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) – Conclua, nobre Deputado. Temos que
ser rigorosos com o tempo, pois o término da sessão foi antecipado em uma hora,
por isso o horário tem que ser cumprido, a não ser que o próximo orador, Deputado
Vicente Caropreso, ceda alguns minutos do seu tempo a V.Exa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Concede-me cinco minutos, Deputado Vicente
Caropreso? (Pausa.) Muito obrigado. Agradeço a V.Exa. a solidariedade.
Concluindo, gostaria de dizer ao Deputado Ivan Valente que o que S.Exa.
apelida de escândalo eu chamo de uma coisa borbulhante, o que segundo o gênio
Castro Alves, num País que ficou de bem com a liberdade: é a democracia. Na
ditadura — aquela enfrentada por V.Exa. com a maior bravura, e que procurei
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enfrentar nas minhas possibilidades —, não tínhamos como denunciar os
escândalos.
As providências estão todas tomadas. A revista Veja foi desmentida por
várias pessoas, até mesmo pelo tal Cacciola. V.Exa. é um grande Deputado, porém
não é juiz, muito menos um juiz de última instância. Assim, não pode jurisprudenciar
que há culpa, se não conhece a verdade dos fatos. V.Exa. sequer notou que as
investigações estão correndo à solta e à larga no Ministério Público, na Polícia
Federal e na Justiça brasileira.
Sr. Presidente, a outra balela refere-se às emendas. Foram liberados
recursos à proporção de 75% das emendas parlamentares individuais para a base
do Governo e de 24% para a Oposição. Tenho aqui comigo uma lista de
Parlamentares da Oposição que foram, correta e democraticamente, contemplados
por um Governo que não pode ter liberado emendas para que eles mantivessem a
assinatura para a tal CPI. E para pessoas que assinaram a CPI, mas são
supostamente da base, porque têm apoiado a base governista em outros temas,
como os dois Senadores ilustres do Paraná, Álvaro e Osmar Dias,

na mesma

época, houve liberação de emendas para esses Parlamentares.
Poderia, ainda, falar das Prefeituras. O Governo fez muito bem em liberar
recursos para as Prefeituras de Maceió, Macapá, Luziânia, Anápolis, São Luís,
Governador Valadares, Itaboraí, Volta Redonda, Natal, Porto Velho, Mucajaí,
Normandia, São João da Baliza, Aracaju, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires,
todas dirigidas por ilustres homens públicos oposicionistas.
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Sr. Presidente, penso que um Lula minoritário — a prosseguir este clima
indecoroso e corrupto, porque roubar dinheiro público é corrupção, mas denunciar
levianamente é corrupção também, é uma forma de se corromper o caráter das
pessoas — não duraria seis meses, porque não tem respaldo internacional, não tem
sustentação plural aqui dentro. Seria vítima, aí, sim, do que se poderia imaginar que
virasse uma chantagem parlamentar. Bastaria uma tentativa de CPI por mês para
liquidar o Lula minoritário. Bastaria todos os meses dizer assim: “Lula, enquanto
durar a idéia da CPI, você não libera nada; enquanto durar a idéia da CPI, você fica
manietado; enquanto durar a idéia da CPI, você não faz nada”. Lula, então, teria que
constituir uma maioria parlamentar ou sucumbiria ou, ainda, teria que fazer tudo para
controlar certas CPIs — as legítimas; as levianas, que admitimos aqui dezenas
durante o período Fernando Henrique Cardoso; e as politiqueiras, aquelas que
ridicularizam aqueles que as assinam, com piadas como aquela história de se
investigar na Bahia fatos que são da alçada da Assembléia Legislativa de lá, de se
investigar suposta fraude estadual em emissão de CPF. Se porventura eu fosse
homem de oposição e tivesse assinado, refletiria e pediria para retirar a minha
assinatura, pelo desrespeito intelectual que isto acarretaria para a minha pessoa ao
participar de um requerimento inconstitucional e, ainda por cima, um verdadeiro e
grotesco saco de gatos.
Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Osvaldo Biolchi.
O Sr. Osvaldo Biolchi – Ilustre Líder Arthur Virgílio, primeiramente,
cumprimento V.Exa., não só por sua coragem e competência, mas também por seu
brilhantismo. Na semana passada, também saiu na Veja o nome de Osvaldo Biolchi
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como se tivesse conseguido liberação de recursos. Desafio esta Casa e os Ministros
a provar se nos últimos meses foi liberado um centavo para as emendas de minha
autoria. Sr. Presidente, não venho queixar-me aqui para provar o que a imprensa
transmite. Tenho 120 mil reais de emendas pessoais ao Orçamento apresentadas
na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, ano passado, e
483 mil reais em emendas apresentadas na Subcomissão de Turismo, não
recebidas. E tenho mais 290 mil na Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
Ilustres Deputados, nunca, sequer uma vez, assinei requerimento para instalação de
CPI ou retirei assinatura por causa de dinheiro de emendas. Digo mais: falta
coerência. Precisamos demonstrar ao povo brasileiro que somos pessoas coerentes.
Se exigimos CPI nesta Casa, por que não no meu Estado, o Rio Grande do Sul,
onde um bandido deflora a mãe perante a filha? Por que não para o caso do lixo em
São Paulo, que era do Governo passado? Esta Casa, Sr. Presidente, há dois meses
— tenho até vergonha de dizer ao povo brasileiro — não aprova quase nada ou
muito pouco. Por isso, devemos combater esse único meio que parece, perante o
povo...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) – Para concluir, nobre Deputado Arthur
Virgílio. A Mesa só vai ser tolerante por mais um minuto.
O Sr. André Benassi – Nobre Deputado Arthur Virgílio, permite-me V.Exa.
um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Deputado André Benassi, sei que me honraria
muito o seu aparte. Deputado Osvaldo Biolchi, peço permissão aos meus colegas...
Fica complicado.
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O Sr. João Paulo - Deputado Arthur Virgílio, só queria, com a permissão de
V.Exa...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Depende da Mesa, se me der tempo. Sabe
V.Exa. que se houvesse...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) – A Mesa não será mais tolerante. Em
um minuto encerra-se o tempo de V.Exa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - Se o debate fosse uma droga, nela eu seria
viciado.
O SR. João Paulo – Só gostaria...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - Eu não tenho o menor receio de ficar aqui
debatendo a tarde e a noite inteira.
O Sr. João Paulo – Deputado Arthur Virgílio, só gostaria...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) – Por favor, Deputado, a Mesa não
aceita aparte paralelo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Deputado João Paulo, tenho o maior respeito
por V.Exa., mas se eu pudesse concederia aparte, primeiro, pela ordem, ao
Deputado André Benassi e, em seguida, a V.Exa. Se não posso atender a S.Exa.,
não poderei, tampouco, atender a V.Exa.
Ouvi a todos, agora V.Exas. haverão de me permitir começar o meu festival
de desabafos. Não lhes faltarão oportunidades, porque desabafarei todos os dias.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) – Deputado, V.Exa. dispõe de dez
segundos.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Sr. Presidente, travei um debate paralelo com o
Deputado por alguns minutos. V.Exa. viu. Em dez segundos não consigo dizer
quase nada.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) – Peço a V.Exa. que encerre o seu
pronunciamento. A Mesa não será mais tolerante, Deputado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Sr. Presidente, vou encerrar, e V.Exa. verá —
claro que não em dez segundos —, dizendo que o Deputado Osvaldo Biolchi tem
razão. Se alguém assina a tal CPI e é da base do Governo, é endeusado pela
Oposição como herói; se retira a assinatura, passa a ser chamado de oportunista e
de leviano. Isso é maniqueísmo. Isso não é a favor da democracia. É maniqueísmo
que não casa com a idéia de um país fraterno, plural, que deve prever as
adversidades sempre, algo que não beire o radicalismo e o sectarismo político.
Portanto, Sr. Presidente, cumpri aqui um dever mais até do que como Líder
do Governo, como cidadão que não tem a vocação de calar. Não calei na ditadura
militar, não vou calar na democracia. Não calei antes e não vou calar agora. Não vou
calar nunca, porque a minha vocação é falar e dizer bem alto as minhas verdades,
que podem não ser as verdades absolutas, pois estas estão sujeitas ao debate, ao
choque ideológico. Às vezes, se convencido, até posso refazer uma posição, mas
não mudo o princípio. E o meu princípio é o de que estou no caminho certo e o de
que o farisaísmo por alguns praticado nesta Nação precisa ter um basta.
Era o que tinha a dizer. (O orador é cumprimentado.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR
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Inserir matéria – Arthur Virgílio.
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Discurso do Sr. Deputado JUTAHY JUNIOR que,
entregue à revisão do orador, será posteriormente
publicado.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) – Concedo a palavra ao nobre
Deputado Vicente Caropreso, do Bloco Parlamentar PSDB/PTB do Estado de Santa
Catarina.
S.Exa. disporá de até vinte minutos na tribuna.
O SR. VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB-SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna hoje para
manifestar as minhas posições a respeito daquilo que todos temos vivenciado
nesses últimos dias: um espetáculo que está induzindo, ou pelo menos tentando, o
povo brasileiro a não ter mais possibilidades de acreditar nas instituições.
Os últimos fatos no Senado Federal são mais uma gota no oceano de lama
que se quer criar no meio político. Triste, mais esta página negra da vida política
brasileira.
Mas vemos indícios, Srs. Parlamentares — tomara que o sejam realmente —,
de uma resposta à altura da própria instituição parlamentar. No caso da violação do
painel do Senado, o Conselho de Ética, sem poupar nomes nem histórias, investigou
os fatos, e o Relator aconselha a abertura do processo de cassação de dois
Senadores envolvidos, por quebra de decoro parlamentar.
Não se trata de uma caça às bruxas, mas de estabelecer a verdade e, no
caso, punir os responsáveis pela violação das normas. É um sinal positivo.
Infelizmente, a oposição ao atual Governo faz questão de aproveitar mais
este acontecimento para alimentar a proposta de uma CPI da Corrupção. Aliás,
parece que tenta inviabilizar este Governo, a qualquer preço.
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Acontece que “não é o Brasil que está em crise por causa da corrupção; é a
corrupção que está em crise, por diminuir seu espaço de atuação”, como bem
assinalou o colunista Arnaldo Jabor, do jornal O Globo, em artigo publicado no dia 8
passado. A frase, apropriada de um anônimo, sintetiza o ânimo geral neste delicado
momento de transição que vive o País e que coloca todas as peças desse intrincado
jogo político em situação muito difícil. Por isso mesmo, é muito adequado o título
dado por Jabor ao seu artigo: “CPI é o sonho do PT e o sabonete dos corruptos.”
Enquanto as oposições se deliciam com a possibilidade de colocar de vez
FHC em maus lençóis, os corruptos se escondem sob o lençol... Lavam a sujeira
que os opositores querem limpar, mas desde que respingue — e bastante — no
Presidente da República. Mas para que serviria um desgoverno total no País?
Somente para as oposições tomarem o Poder? Seria esse tão-somente o risco
calculado? Só este risco?
Srs. Deputados, lá fora, milhares de brasileiros — a grande maioria que
detém tão pouco da renda nacional — estão batalhando a sua luta árdua diária para
assegurar, no mínimo, condições de sobrevivência. Alimentam-se de esperança,
V.Exas. sabem disso. E indignam-se porque, enquanto empenham-se para manter a
dignidade, a outra parcela da sociedade, aquela que comanda destinos, que
concentra a renda e os bens, pisa sobre a dignidade de todos.
O que envergonha, Srs. Parlamentares, quando os institutos de pesquisa
apontam a quase inexistente credibilidade nos políticos, não é ser um deles, mas,
sim, ter consciência do alto preço que a sociedade paga por conta da leviandade de
alguns dos que detêm mandato eletivo por delegação desse mesmo povo, do qual
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arrancam a semente de esperança. Fazem isso quando usam mal o recurso público,
quando desviam e se locupletam, enquanto brasileiros morrem por inanição numa
terra de muitas riquezas e tantas desigualdades.
Em meu pronunciamento nesta tarde quero voltar-me para a chama de
esperança que não podemos deixar morrer. São muitos os esforços para reduzir as
desigualdades que massacram o nosso povo. Vejo luz nesse horizonte nublado.
Hoje, pelas circunstâncias, atacar políticos é fácil. Qualificar a atividade política
como nefasta, um mal para a sociedade, idem. Mas foi através dela e dos agentes
políticos que muitos avanços foram experimentados nos últimos anos.
Cito, por exemplo, a área da saúde, a qual vivencio bem de perto e à qual me
dedico mais, até mesmo por ser médico: foi por meio da negociação política que os
Constituintes de 1988 incluíram no Texto Constitucional a saúde como dever do
Estado, prevendo a integração das ações e serviços públicos do setor, segundo os
princípios da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
A criação da CPMF e a promulgação da Emenda da Saúde são frutos de
embates políticos. Bons resultados do exercício do jogo político. Passam pelo
mesmo canal, agora que estamos discutindo a regulamentação da PEC da Saúde
na Comissão de Seguridade Social e Família. Os benefícios vão para o usuário do
sistema, o qual é dotado de mais recursos para melhorar o atendimento.
Ouço com prazer o nobre Deputado Carlos Mosconi.
O Sr. Carlos Mosconi – Nobre Deputado Vicente Caropreso, tenho
trabalhado com V.Exa. na Comissão de Seguridade Social e Família desde o início
desta Legislatura e tenho testemunhado seu empenho, seu discernimento e sua

588

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

determinação na luta pelas questões afeitas àquela Comissão, mas, sobretudo, às
questões de saúde. Lá, graças ao trabalho de Parlamentares como V.Exa., temos
conseguido avanços muito expressivos nessa área, haja vista, como V.Exa. bem
citou, a PEC da Saúde, que não teria sido aprovada se não houvesse aprovação
unânime da Comissão Especial montada para essa finalidade e da própria Comissão
de Seguridade Social e Família, com o entusiasmo dos Parlamentares, e o seu envio
ao Plenário da Câmara dos Deputados, por se tratar de

proposta de emenda

constitucional de importância e de grande alcance social. Devo dizer ainda que se
não tivéssemos naquela Comissão Parlamentares como V.Exa., seguramente
emendas como essa e projetos importantes não teriam sido aprovados da forma
como foram. Parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento muito lúcido e, sobretudo, pelo
trabalho que desenvolve nesta Casa.
O SR. VICENTE CAROPRESO – Muito obrigado, Deputado Carlos Mosconi.
Destaque-se a importância do modelo atual de gestão da saúde, resultante de
sucessivas discussões e experimentos ao longo das últimas décadas, passando
pelas Normas Operacionais Básicas (NOBs) de 1991 e 1996, que iniciaram a
descentralização, transformando os gestores municipais em atores políticos
fundamentais para a consolidação do SUS.
Em dezembro de 1994, apenas 24 Municípios recebiam recursos do Fundo
Nacional de Saúde. Hoje, esse número chega a 5.450 localidades. Ou seja, 99% dos
Municípios são remunerados diretamente pelo Ministério da Saúde para custear
ações básicas e implementar programas prioritários.
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Significa que 60,8% dos recursos de assistência à saúde são repassados
diretamente aos Estados e Municípios. É mais acesso dos brasileiros às ações de
saúde em todos os níveis de atenção, promovendo maior eqüidade na aplicação dos
recursos.
O acesso também é garantido por programas como o de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) e Saúde da Família (PSF), que estão entre as
principais prioridades do Governo e que este ano terão investimento total de 1 bilhão
de reais em recursos federais. O PACS hoje conta com 154.652 agentes atuando
em 4.662 Municípios, onde residem 88.924.900 pessoas (54,24% da população do
País). O PSF conta com 11.772 equipes atuando em 3.266 Municípios, onde vivem
40.613.400 pessoas (quase 25% da população). Tudo isso com controle social,
símbolo maior da social-democracia.
Pela via política, também estamos concretizando uma importante conquista: a
reforma da assistência a 5 milhões de brasileiros que necessitam de atendimento
regular e sistemático em saúde mental, a partir do fim dos sanatórios. Queremos
aqui parabenizar, após doze longos anos de debates durante a tramitação do projeto
de lei, o Deputado Paulo Delgado, porque finalmente vamos ter essa lei sancionada,
substituindo a velha legislação de 1934, garantindo o respeito aos direitos humanos
do paciente.
Os recursos para o setor passaram de R$3,53 milhões em 1997 para R$10,83
milhões em 2000. Com a mudança da diretriz para o atendimento psiquiátrico, 24 mil
leitos já foram desativados nos últimos dois anos. Foram criados 261 Centros de
Atenção Psicossocial — CAPS, a base da reforma do setor, um serviço de atenção
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diária a pessoas com transtornos mentais, que atende os pacientes mais graves
sem retirá-los do seu meio social.
Registramos, ainda, o avanço que representou a introdução no mercado dos
medicamentos genéricos, impulsionada pela atuação da CPI dos Medicamentos.
Mais uma vez a intervenção da ação política.
Esse é um testemunho que posso dar com muita tranqüilidade, porque em
meu consultório 70% ou mais dos pacientes já pedem medicamentos genéricos ou
já os estavam usando. O genérico é uma realidade, pegou, como diz o povão.
Para exemplificar, tomemos o anti-hipertensivo Renitec, como é conhecido e
que em novembro do ano passado era comprado por 36 reais, ou maleato de
enalapril, que custa 14 reais e hoje é vendido 60% mais barato nas farmácias e
drogarias do Brasil.
Ouço com prazer o Deputado Dr. Heleno.
O Sr. Dr. Heleno - Deputado Vicente Caropreso, tenho apenas que despertar,
quando ouço um discurso como este, e desejo que o Brasil também desperte. Como
eu sempre disse, vamos acabar com essa histeria pré-eleitoral, vamos, de fato,
acabar com essa síndrome de acusação! Vamos ver o que o Governo Fernando
Henrique Cardoso, o Ministro José Serra e outros Ministros estão fazendo. Está a
olhos nus, pegamos, apalpamos. Ouvimos na explanação de V.Exa. sobre o médico
de família, a vacinação, agente comunitário, remédio de graça para os portadores de
AIDS. Gente, abra os olhos! Não vamos fazer terrorismo, vamos caminhar, levantar
este Brasil, mostrar que nossa Casa tem Deputados que trabalham quinze, dezoito
horas por dia, como está sendo reconhecido em muitos lugares do Brasil. Isso por
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quê? Porque queremos a verdade. Parabenizo V.Exa. por essa demonstração, por
essa explanação.
O SR. VICENTE CAROPRESO – Obrigado, Deputado Dr. Heleno.
Ouço com prazer o Deputado Jovair Arantes.
O Sr. Jovair Arantes – Eu também estava ouvindo, em meu gabinete, o seu
pronunciamento e fiz questão de vir parabenizá-lo. Temos de enaltecer, sim, as
grandes vitórias que o povo deste País tem conquistado, com a sua luta, com a sua
bandeira. E, em meu entendimento, os programas de saúde do Governo Federal
realmente são o caminho. O Programa Saúde da Família agrada, tem resolvido o
problema.

Vê-se,

hoje,

que

as

demandas

do

serviço

de

saúde

têm,

circunstancialmente, e de forma importante, diminuído. Os medicamentos genéricos,
para mim um dos principais avanços, repito, têm atingido de forma brilhante a
população, os kits sanitários também. Em Goiás, por exemplo, o Governador
Marconi Perillo está implantando o kit sanitário, em convênio com o Governo
Federal, e já neste ano vamos colocar mais de 30 mil kits em casas que têm, no
fundo do quintal, um banheiro com um buraco, onde a família faz suas necessidades
fisiológicas. Então, tira-se aquilo, coloca-se uma caixa d’água, um vaso sanitário,
uma pia, um banheiro com sumidouro, dando dignidade às famílias. Ficamos muito
felizes com isso. E é isso que tem de ser enaltecido, no momento em que só se fala
em racionamento, em desgraça total. Não. Existem avanços e eles precisam ser
comemorados. Quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento.
O SR. VICENTE CAROPRESO – Obrigado, Deputado Jovair Arantes.
Ouço com prazer o Deputado Arthur Virgílio.
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O Sr. Arthur Virgílio – Nobre Deputado, quero dizer que fico muito feliz de
ouvir o discurso de V.Exa. A coerência da nossa base é a do próprio
pronunciamento que eu havia feito ainda há pouco. Por isso fico duplamente feliz. E
não me surpreende tanto a sua coragem cívica e a sua vontade de dizer as coisas
que entende verdadeiras, quanto à lucidez da peça com que hoje brinda a Casa. O
grande mérito do discurso de V.Exa. foi ter exibido à Nação e reafirmado à Casa que
não dá para se limitar a um episódio grave, com grande parcela de culpa — e sou o
primeiro a admitir isso — por parte do Governo, a crise energética, mas também por
culpa de muita gente. Levantei os discursos em 1999 e houve um só
pronunciamento sobre energia nesta Casa. Se alguém alertasse sobre o que eu
disse em 1999, daria para se fazer várias termelétricas. Não se pode resumir a obra
de um governo, que mudou a face econômica do País, restaurou a credibilidade da
moeda, acabou com a inflação, restaurou a credibilidade internacional do País, a
apenas um episódio grave. O Brasil jamais desfrutou de tanta credibilidade externa
quanto agora. O Governo abriu o País para receber capitais externos não voláteis,
duradouros, aqueles que vêm para gerar empregos e que começavam — e espero
que isso não se interrompa — a vencer a batalha do emprego, com programas
sociais imensamente favoráveis à Nação, a começar pela saúde, com o choque de
gerência que o Ministro José Serra dá, pela educação, com o choque de talento que
dá o Ministro Paulo Renato, e, sem dúvida alguma, pela reforma agrária, pelas
telecomunicações, lembrando nosso correligionário Sérgio Motta, que hoje, em seu
descanso, nos faz homenageá-lo. Em 2005, deveremos ter cerca de 58 a 60 milhões
de telefones celulares, 58 a 60 milhões de telefones fixos. Portanto, V.Exa. teve

593

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

grande mérito, entre tantos, ao dizer que um grande governo não pode ser julgado
por uma grande falha, mas ainda, sim, tem tempo para se recuperar essa falha e dar
uma bela satisfação à Nação, pensando mesmo no tempo que lhe resta e mais no
que vem pela frente e nos seus sucessores. Muito obrigado. Parabéns a V.Exa.!
O SR. VICENTE CAROPRESO – Deputado Arthur Virgílio, agradeço o aparte
a V.Exa.
O Sr. Renato Vianna – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. VICENTE CAROPRESO – Ouço com prazer V.Exa.
O Sr. Renato Vianna – Deputado Vicente Caropreso, cumprimento V.Exa.
pelo importante pronunciamento que profere desta tribuna, em que aborda
realmente questões atuais e ligadas a programas não só de saúde, como também
de largo alcance social. V.Exa., que é médico, possui uma ampla visão social e, lá
da Câmara de Vereadores da sua Jaraguá, bem como agora neste Congresso
Nacional, destaca-se como um dos Parlamentares mais sérios e atuantes. Procura
não só à Comissão de Seguridade como também ao Setor Saúde emprestar o seu
conhecimento, a sua inteligência, o seu talento. Quando Prefeito, tive oportunidade
de assinar o Programa de Gestão Plena de Saúde — fui um dos dez Prefeitos que
assinaram. Criamos lá o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o
Programa Médico de Família. E hoje, sem medo de errar, o Ministro José Serra
procura vencer a grande demanda reprimida, buscando centros de especialidades
na área da saúde, procurando prestar o atendimento não somente por meio do
Programa Médico de Família e ao doente mental, mas também ambulatorial. As
estatísticas demonstram que o doente se recupera muito mais rapidamente no seio
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da sua família ao invés de segregado. Ressalte-se também, hoje, o grande
programa dos genéricos. Quero cumprimentá-lo, nobre Deputado, e fazer justiça.
Quando Relator do Plano Plurianual, Deputado Vicente Caropreso, ao final,
priorizamos algumas ações. E uma delas foi justamente o Programa Médico da
Saúde da Família, ao lado do saneamento básico. Procuramos, com isso, reverter
esse quadro, essa face do desencontro social no País. Quero aqui, neste momento,
render homenagem a V.Exa. e dizer que o Ministro Paulo Renato, por meio dos
programas diretos de financiamento à escola e ao ensino básico, e principalmente o
Ministro José Serra procuram fazer grande trabalho na área social. Embora não seja
médico, com sensibilidade daquele que conhece os problemas sociais, procura
resolvê-los atancando-os nas bases. Meus cumprimentos a V.Exa.
O SR. VICENTE CAROPRESO – Agradeço o aparte ao nobre Deputado
Renato Vianna.
Ouço com prazer o nobre Deputado Dr. Hélio.
O Sr. Dr. Hélio – Deputado Vicente Caropreso, gostaria de, rapidamente,
transferir para V.Exa., que atua na área da saúde e junto ao Governo, preocupação
que me foi transmitida ontem na inauguração oficial do XIV Encontro Internacional
de Odontologia, realizado em Campinas. Embora o Governo tenha incluído em seu
programa de interiorização da mão-de-obra profissionais técnicos na área de saúde,
ou seja, médicos e enfermeiros, em nenhum momento e em nenhuma circunstância
foi definida a importância do odontólogo nesse processo, em particular atendendo à
saúde pública bucal, que, de longe, é um dos problemas mais prioritários da saúde
do povo brasileiro, principalmente nas regiões deste País, destituídas de

595

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

representantes técnicos nessa área. Então, vai aqui a constatação de um problema
sério de falta de prioridade nessa área, trazida nesse XIV colóquio internacional de
saúde bucal, realizado em Campinas. Gostaria de parabenizar V.Exa. pela escolha
da temática da saúde pública neste momento.
O SR. VICENTE CAROPRESO – Agradeço a V.Exa. o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Vicente Caropreso, no
momento em que cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento e antes de retornar-lhe
a palavra para que conclua seu pronunciamento, aproveito e peço licença para
convocar os Srs. Parlamentares que estejam em seus gabinetes e em outras
dependências da Casa para que acorram imediatamente ao plenário, pois teremos o
início da Ordem do Dia logo que seja alcançado o quorum regimental.
São 16h14min. Portanto, já estamos no horário previsto para o início da
Ordem do Dia. Solicito, portanto, aos Srs. Líderes partidários e a cada um dos Srs.
Parlamentares a presença no plenário.
Deputado Vicente Caropreso, tem V.Exa. a palavra.
O SR. VICENTE CAROPRESO – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. as
palavras.
Continuo, Sr. Presidente.
O crescimento dos genéricos no mercado farmacêutico está trazendo
benefícios concretos aos consumidores. Além disso, diversas recomendações da
CPI já estão sendo implementadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
implementando ações que visam, entre outras, estimular a produção de
medicamentos pelos laboratórios nacionais e aumentar o acesso para toda a
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população. O Presidente da República sancionou recentemente a lei que regula o
setor farmacêutico, criando a Câmara de Medicamentos, que julgará os pedidos de
aumento nos preços de remédios. É mais um avanço na luta contra os abusos da
indústria farmacêutica e atende uma reivindicação da Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Vamos colocar os políticos na vala comum?
O processo político também é o mecanismo utilizado para tentarmos avançar
em outra questão: o reajuste da Tabela de Procedimentos do SUS, para valorizar o
ato médico, aumentando o valor da consulta, além de outros procedimentos. É outra
discussão que o Congresso Nacional tem feito junto com as diversas entidades do
setor e com o Ministério da Saúde. Neste momento está sendo realizada audiência
pública na Comissão de Seguridade Social e Família para discutir a aplicação de
recursos

mínimos

em

ações

e

serviços

públicos

de

saúde,

buscando

esclarecimentos sobre o cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29,
de 2000, outra grande conquista do setor, mas que precisa ser regulamentada.
Constantemente também temos acompanhado a execução do Programa de
Reestruturação Financeira das Santas Casas de Misericórdia, através de linhas de
crédito especiais da Caixa Econômica Federal, com recursos do BNDES, que acaba
sendo um tapa-buraco, quando na verdade os recursos utilizados na recuperação
dessas unidades poderia estar sendo empregado na modernização da rede. O
programa, aliás, resulta da ampla mobilização dos diversos agentes políticos que
atuam no setor.
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O Parlamento tem refletido sobre a situação da saúde. Temos consciência de
que não se pode mais tapar o sol com a peneira. Os avanços obtidos não podem
afastar discussões primordiais para nortear o planejamento de ações futuras. Uma
dessas discussões refere-se à formação do profissional médico, tema que, na minha
opinião, merece maior atenção, porque afeta diretamente a qualidade do
atendimento de saúde. Minha preocupação é com a formação dos médicos em
nosso País, tanto na graduação quanto na pós. Por essa razão encaminhei
requerimento, já aprovado, à Comissão de Seguridade Social e Família para a
criação de Subcomissão Especial que vai debater o Ensino Médico, com o apoio de
Deputados igualmente preocupados, como Jandira Feghali, Rafael Guerra, Darcísio
Perondi, Carlos Mosconi e José Linhares. O tema já foi analisado por uma audiência
pública na mesma Comissão Permanente e teve resultados preocupantes. Em
resumo, o nível das escolas formadoras de médicos é cada vez mais crítico,
principalmente nas recém-abertas, muitas com caráter explicitamente mercantilista.
São escolas sem corpo docente próprio, contratado de outras faculdades para
preenchimento de requisitos exigidos pela lei e que por isso mesmo já retratam bem
a situação: forjar a aparência. Uma escola médica sem acompanhamento constante
de instrutores com dedicação integral ou semi, é um terreno fértil para a criação de
profissionais sem ética, sem moral, sem discernimento clínico e sem civismo. Digo
isso porque são freqüentes os casos de conduta médica inadequada por parte de
profissionais sem formação e é justamente por isso que o tema tem que vir à tona.
As autoridades responsáveis, desde o Ministro da Educação até o professor
universitário, a legislação, as exigências em relação ao currículo das escolas
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médicas, tudo isso tem que ser devidamente levantado, analisado, para que sejam
propostas medidas que venham a corrigir urgentemente o quadro atual.
Se por um lado os interessados na vulgarização do valor da Medicina estão
apostando em cada vez mais e mais médicos, nós, representantes legítimos da
população, vemos com a maior preocupação o que está em risco. É nada mais nada
menos que a vida e o bem-estar da população. Por isso, a criação desta
Subcomissão reveste-se de extrema importância. Está na hora de mergulharmos no
assunto e esclarecermos de vez a questão da abertura e do funcionamento das
faculdades de Medicina no País. O desafio do ensino médico no Brasil é a grande
transformação que se precisa operar, pois o modelo pedagógico originário em 50 é
do começo do século e não tinha sofrido nenhuma modificação significativa durante
todo esse tempo. Sem retrocesso, mas com a revalorização do trabalho do clínico
geral e o uso racional de tecnologia e conhecimentos novos. É o norte pelo qual
podemos nos guiar.
Está claro que o SUS é o coordenador da formação de recursos humanos e
que ele deve orientar a necessidade dessa formação. O avanço do Programa de
Saúde

da

Família,

tido

como

a

melhor

estratégia

de

organização

e

acompanhamento das ações de atenção básica nos Municípios, mostra a
necessidade de médicos com formação bem diversa daquela que os cursos de
Medicina adotaram. Os agentes comunitários, médicos e enfermeiros cuidam do
atendimento à população, solucionando problemas de saúde, o que mantém a
população saudável, impede o aumento de filas na rede hospitalar. Cerca de 85%
dos problemas podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde. Quer dizer, o
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atendimento humanizado é o principal ganho do Programa da Saúde da Família.
Além de evitar gastos desnecessários com exames e medicação excessiva, porque
as equipes acompanham os pacientes regularmente, prioriza o aperto de mão, um
santo remédio, muitas vezes. O médico generalista ou médico de família que integra
a equipe tem, portanto, papel fundamental no processo. Mas o que constatamos é a
inadequação dos profissionais que estão saindo das escolas médicas, embora o
SUS represente 70% do mercado de trabalho. Em outras palavras, não estamos
formando profissionais conforme os princípios e diretrizes do sistema, o que gera um
enorme descompasso. Em conseqüência, o nosso profissional de medicina não tem
atendido às reais necessidades da população brasileira, pois a formação é
dissociada das realidades enfrentadas.
O que pretendemos com a descrição desses exemplos de preocupações e
conquistas na área de saúde obtidas através dos embates políticos? Alertar o
Parlamento, Sr. Presidente, para as responsabilidades que pairam sobre nós e para
a necessidade de aproximarmos do Congresso Nacional, cada vez mais, as grandes
discussões latentes na sociedade, incluindo-as em nossa agenda. Porque esta é a
caixa de ressonância deste povo. E daqui, como em outros momentos desse longo
processo lastreado na diversidade dos pensamentos ideológicos e da prática política
dos diversos partidos, é que deverá brotar para este País a resposta. O brasileiro
precisa de esperança e essa esperança vai ter que sair daqui ou devemos ir para
casa envergonhados e sem o direito de olhar para nossa família com honra e
dignidade. É a esperança de encontrar neste plenário pessoas que possam ajudar a
enfrentar a procela que vem por aí. É o que o brasileiro quer que aconteça.
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Saúde, segurança, dignidade e ética, Sr. Presidente, não têm legenda, não
têm partido. A missão de sermos agentes de esperança para este povo e colocar
para fora de nossas instituições a corrupção, a incompetência, a fraqueza não pode
ser delegada nem objeto da omissão criminosa que durante séculos tem-se
perpetuado. Só assim vamos resgatar a credibilidade perdida. Ninguém, nem
situação, nem oposição, pode fugir a este compromisso com o Brasil.
Quando defendo a humanização da medicina, não estou falando de coisa
diferente. Existem médicos e médicos, sacerdotes e sacerdotes, engenheiros e
engenheiros, políticos e políticos. O que diferencia uns dos outros é a formação, a
conduta e a motivação das ações. Existem também tucanos e tucanos e tenho
coragem suficiente para dizer que quero, longe do PSDB, tucanos corruptos ou
tecnicamente ineficientes quando a eles forem dadas missões técnicas, como
também os quero longe da Casa do povo. Sou um social-democrata porque este é o
conceito no qual acredito. Sou tucano mas não vou me calar nem serei fiel àqueles
que por incompetência, falta de decoro ou corrupção falharam em sua missão junto
a sociedade. Por esse motivo, fui um dos primeiros, dentro do PSDB a pedir a saída
do Senador José Roberto Arruda, tão logo admitiu ter solicitado a lista de votação no
Senado Federal. E, embora não tenha assinado o requerimento da CPI da
Corrupção, sou pela investigação, até as últimas conseqüências de todos os fatos já
denunciados, custe o que custar, doa a quem doer. E este compromisso eu tenho
certeza de que Fernando Henrique Cardoso, pela sua história, pelo extenso
patrimônio político e moral que possui, não abrirá mão de cumprir, porque sabe que
a história lhe reserva um lugar que a poucos foi dado ocupar.
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O momento é de grande responsabilidade. Deve mos ser austeros, firmes e
rápidos para a tomada de decisão e ajuda ao Brasil. Essa postura devemos exigir
em todos os setores. Seja no trato da questão pública, seja na vida privada. E isso
tem que se refletir ainda em relação ao período que se aproxima tão rapidamente de
preparação para a sucessão presidencial, estadual e formação de um novo
Congresso. A histeria pela chegada das eleições tem que baixar a guarda. Nada
lucraremos com atitudes de emoção. É preciso que se trate do momento com
capacidade, visão e fortaleza. Precisamos criar esperança e serenidade, pois os
riscos não são pequenos. Devemos ser prudentes. O Brasil não lucrará com
retóricas. Estamos no fio da navalha e precisamos compartilhar este desafio.
Num passado muito recente, nossos dirigentes se propuseram a realizar um
pacto social que teve seus resultados práticos naquele momento da vida nacional.
Hoje, mais do que nunca, o que precisamos é de um pacto moral de toda a
sociedade.
Com ou sem CPI a Casa não pode parar. Com ou sem apagão, a Câmara
não deve parar. Tem que cumprir o seu papel, embora saibamos que muitas vezes
as luzes da ribalta impedem muitos de nossos líderes de reconhecerem a platéia.
Este é o meu pleito, como cidadão, a este envergonhado, mas privilegiado
fórum, que não pode virar as costas ao seu povo.
Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Vicente Caropreso, assumem
sucessivamente a Presidência os Srs. Themístocles Sampaio,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno e Aécio Neves,
Presidente.

603

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Presidência convoca novamente
os Srs. Parlamentares a vir ao plenário. Já estamos no horário previamente marcado
para o início da Ordem do Dia.
A Câmara dos Deputados aproveita a oportunidade para agradecer aos
Parlamentares que se encontram em plenário e cumprimentar particularmente os
Líderes Odelmo Leão, Inocêncio Oliveira, Mendes Ribeiro Filho e Dr. Hélio, entre
outros.
Convoco os demais Líderes partidários a se fazerem presentes, para que
possamos dar início à Ordem do Dia, mantendo, assim, o esforço que a Câmara dos
Deputados iniciou nesta semana no sentido de começarmos e concluirmos mais
cedo nossos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Enquanto esperamos seja atingido o
quorum necessário ao início da Ordem do Dia, concedo a palavra, pela ordem, ao
Deputado Lincoln Portela, que disporá de cinco minutos para seu pronunciamento.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não vou tratar de questões nacionais, mas sim de uma
questão local da cidade de Belo Horizonte.
O Prefeito Célio de Castro logrou êxito em ter retirado da Av. Afonso Pena,
centro de Belo Horizonte, o famigerado Carnabelô, festa que tem trazido à cidade
sérios problemas. Para que V.Exa. tenha uma idéia, como mineiro que é, há alguns
anos, uma moça foi estuprada e violentada por dezesseis homens, drogados e
alcoolizados, nas imediações do local em que se realizava o Carnabelô.
Quando se realizava na Av. Afonso Pena, centro da cidade, o Carnabelô
trazia sérios problemas também a moradores e ao comércio local. O hipercentro de
Belo Horizonte ficava tomado pela festa. Pessoas e veículos precisam transitar pela
Praça Sete, mas o tráfego ficava inviável. Além do mais, o hipercentro da cidade é
extremamente violento — trata-se de uma das áreas de risco de Belo Horizonte.
Portanto, trombadinhas, criminosos, bandidos e traficantes estarão por certo
envolvidos neste famigerado e malfadado Carnabelô, evento que já saiu do centro
de Belo Horizonte, foi para a Gameleira e, depois, para Contagem.
Agora, novamente — parece que o Prefeito Célio de Castro está acometido
por alguma enfermidade; não sei se está licenciado da Prefeitura ou se já retornou
— o Carnabelô, a ser realizado em junho próximo, está para se instalar no centro da
cidade, para servir a meia dúzia de empresários e trazer alegria a meia dúzia de
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pessoas e sérios riscos e danos à população de Belo Horizonte, principalmente às
pessoas que moram no centro. Eu mesmo morava naquela região e sentia os
malefícios do malfadado Carnabelô, antro de podridão, perversão e imoralidade, que
não traz benefício algum à comunidade.
Sr. Presidente, nesta época em que o Governo Federal está propondo ao
País que economizemos energia, para evitar o racionamento, o Carnabelô vai
consumir violentamente energia até as 5h da manhã. É preciso que uma providência
seja tomada. Que a Prefeitura de Belo Horizonte, que pelo menos nos últimos seis
anos sempre esteve preocupada com as questões populares, não venha agora
beneficiar qualquer grupo empresarial ou pessoas de poder aquisitivo mais alto e
contrariar a vontade do povo de Belo Horizonte.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa agradece a V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa não se cansará de repetir o
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham imediatamente ao plenário, a fim de
iniciarmos a Ordem do Dia. Teremos sucessivas votações nominais na tarde de
hoje.
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O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra, por cinco minutos,
ao Deputado João Paulo, pela ordem.
O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil tem vivido uma perplexidade e um
paradoxo muito grandes. Somos um país rico, grande, com um povo trabalhador, e
ao mesmo tempo convivemos com dificuldades inerentes ao cotidiano. Esse
paradoxo tem razões, causas e fundamentos na nossa própria história. A felicidade,
a alegria, o trabalho são tradições inerentes ao nosso povo pobre, trabalhador,
responsável e seguro dos seus direitos e do seu futuro. As dificuldades são oriundas
da política conduzida por um governo que fecha os olhos à maioria da população.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este Governo fracassou, do ponto de
vista doutrinário, filosófico e também administrativo e prático, ao se subordinar aos
interesses americanos e dos grandes grupos internacionais, à globalização e à
ordem internacional. Mas não foi só isso. Ele abriu nossas fronteiras de forma
absolutamente irresponsável, entregou o patrimônio público e fez com que uma
grande parcela do ativo nacional fosse para grupos internacionais. E ainda há muita
gente que vem a esta tribunal defender as medidas do Executivo, dizendo que este
foi o Governo que mais recebeu capital de fora. Não é que tenha recebido; nossos
ativos é que foram comprados. Várias empresas nacionais, como Metal Leve, Lacta
e CONFAB, foram vendidas para o capital internacional. Essa é uma das razões das
nossas dificuldades.
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Mesmo aquele desenvolvimento sustentado, tão propagandeado, é uma
falácia. Já dizia, no aparte ao Líder Arthur Virgílio, que se quiséssemos duplicar a
renda per capita dos brasileiros no mesmo percentual em que cresceu o País
durante o Governo Fernando Henrique Cardoso precisaríamos de mais de 185 anos.
Que desenvolvimento sustentado é esse? É um desenvolvimento que não
tem perna nem pé. Os seus pés são de barro e poderão cair ao primeiro vendaval,
como já vimos na época da desvalorização do real, que até hoje produz nefastos
resultados.
A revista Veja desta semana mostra muito bem o que significou repassar
mais de um bilhão de reais para os cofres dos Bancos FonteCindam e Marka.
Sras. e Srs. Deputados, meu Presidente, precisamos discutir um novo País —
é com esta disposição que desejamos entrar no debate. Este Governo está
esgotado. Precisamos de um novo modelo que aponte para o futuro e resgate a
esperança do nosso povo, que dê um facho de esperança à nossa juventude, às
pessoas mais pobres, que consiga dar sossego e tranqüilidade aos que querem
investir na produção.
Este é o momento de travar esse debate. Nossas propostas são bem
diferentes das do atual Governo. Nosso programa é essencialmente diferente do
projeto do Governo que se encerra daqui a pouco, porque partimos de outros
princípios. Queremos inserir o Brasil, de forma soberana, no contexto mundial,
aquecer o mercado interno e colocar mais brasileiros no mercado de consumo.
Queremos fazer com que os pobres tenham a sua vez e a concentração de renda
pare de ser privilégio de meia dúzia de privilegiados.
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Por isso, é necessário que estabeleçamos, neste momento, o debate de um
novo governo para o País, de um governo que aponte para o futuro, que traga de
volta a esperança àqueles que acreditam no Brasil, que sabem que é com
crescimento econômico, com desenvolvimento que poderemos fazer distribuição de
renda e melhorar a vida do povo brasileiro.
Muito obrigado.
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O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, apresento requerimento, de acordo com o art. 113, inciso I e §1º, do
Regimento Interno, sugerindo ao Sr. Ministro de Estado da Educação a adoção do
Programa Respire Bem, tendo em vista o elevado número de crianças que
necessitam de internações hospitalares devido a doenças respiratórias.
Estamos propondo ao Ministro que esse programa seja adotado pelo Governo
Federal.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero apresentar duas emendas constitucionais, já com as
assinaturas coletadas.
Uma delas trata do comparecimento do Presidente da República na abertura
do período legislativo e a outra, da aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa apela novamente aos Srs.
Parlamentares para que venham imediatamente ao plenário, a fim de que possamos
iniciar a Ordem do Dia e votar matérias extremamente relevantes, de alto interesse
nacional, ainda na tarde de hoje.
São previstas inúmeras votações nominais. Portanto, quanto mais cedo
pudermos iniciá-las, mais cedo terminaremos.
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O SR. SALOMÃO GURGEL – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT-RN. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) –Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sinto-me bastante angustiado com
a expectativa da população do meu Estado, o Rio Grande do Norte diante do
apagão — dificuldade enfrentada com perplexidade por todos os brasileiros— e com
o fato de não sabermos ao certo o quanto vamos pagar pela irresponsabilidade do
Governo Federal no tocante à questão energética.
Trago a esta Casa a preocupação dos 122 Municípios do meu Estado,
mediante o estado de calamidade pública decretado pelo Governador, com a
confirmação da chamada seca verde.
Parece que o nordestino está condenado a sofrer mais durante o período em
que se dá esse fenômeno do que nos períodos da estiagem prolongada, advinda
pela falta das chuvas.
Os técnicos anunciam que teremos um bom inverno, o que leva o agricultor a
se preparar para o cultivo da terra, procurando obter dela o seu sustento e o de sua
família. Apesar disso, as chuvas não vêm e não há alimento, os açudes e os riachos
não enchem e o desespero toma conta de cada família nordestina. É o sofrimento
mais uma vez constatado.
Sr. Presidente, nós, do semi-árido nordestino, queremos ações mais
concretas — não mais paliativas — de convivência com o fenômeno da seca. Não
era preciso que, a esta altura, estivessem em Brasília o Governador do Rio Grande
do Norte e a Prefeita de Natal, representando todos os Municípios do nosso Estado,
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para solicitar ao Presidente da República e aos Srs. Ministros ações que nos
possibilitem enfrentar as mazelas resultantes de mais um ano com falta de chuva.
Os Prefeitos do Rio Grande do Norte, reunidos neste final de semana em
Natal, enviaram-nos uma lista de medidas emergenciais diferentes das já tomadas,
como o carro-pipa, a cesta básica. Estão solicitando ao Presidente da República a
liberação de três parcelas adicionais do seguro-desemprego para todos os
beneficiários das áreas onde se constata a chamada seca verde.
Os Prefeitos estão pedindo, em nome do povo do Rio Grande do Norte, que
se estenda o seguro-desemprego aos agricultores e pequenos produtores rurais
sempre que ocorra situação de seca e impossibilidade de produção agrícola.
Solicitam também ao Governo Federal o repasse ao Banco do Nordeste do Brasil de
10 milhões de reais para fortalecimento do PROGER, destinado a atender aos
pequenos e microempreendedores potiguares.
Solicitam ainda ao Governo Federal repasse ao BNB de mais 10 milhões para
o fortalecimento do PRONAF, para atender aos participantes desse programa no
Estado, ampliação e intensificação do Programa de Qualificação do Trabalhador, de
forma a atender todas as famílias prejudicadas com a falta de chuvas, e concursos
voltados para as novas tecnologias de produção e a convivência com a seca,
mediante pagamento de bolsa remuneratória.
Era o que tinha a dizer neste momento difícil para o Rio Grande do Norte e os
demais Estados do semi-árido que enfrentam a chamada seca verde.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência apela novamente aos
Srs. Parlamentares para que venham imediatamente ao plenário, porque estamos
prestes a iniciar a Ordem do Dia.
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O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apresento requerimento endereçado ao Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão e dois projetos de lei: um sobre eleições e outro
sobre lactantes.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a agricultura em nosso País continua
apresentando desempenho sofrível, apesar de ainda ser um dos principais
segmentos responsáveis pela produção dos alimentos que chegam à mesa dos
brasileiros. Mas quem é mesmo o agricultor comercial no Brasil?
A Confederação Nacional da Agricultura, objetivando conhecer o segmento de
filiados do Sistema CNA com propriedades de área acima de cinqüenta hectares,
elaborou um projeto que descreve o atual perfil do que pode ser chamado de
agricultor comercial brasileiro. Não foram incluídos na pesquisa Minas Gerais, por
existir trabalho similar elaborado pela Federação do Estado, e o Amazonas e o
Distrito Federal por não se enquadrarem nos critérios da amostra.
Foram consultados 39.904 proprietários de 89.210 imóveis rurais. Os
resultados da pesquisa apontam: entre os problemas enfrentados com mais
freqüência por esses produtores rurais, 34% citaram em primeiro lugar a falta de
crédito ou recursos para financiamento do setor. Os problemas de crédito apontados
referem-se a endividamento, altos juros, burocracia, exigências cadastrais, garantias
bancárias, carência de recursos disponíveis e descapitalização, entre outros.
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Esta indicação, segundo a pesquisa, superou em 21 pontos percentuais
outras dificuldades citadas, como baixos preços de venda de produtos e elevado
custo da produção. Acredito que as ações que tenham por finalidade minorar esse
problema devem contar com o apoio dos nobres Parlamentares atentos para esta
questão.
O IV Fórum Empresarial das Américas, realizado paralelamente à Reunião
Ministerial da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), em Buenos Aires, na
Argentina, segundo a Confederação Nacional da Agricultura, contém avanços
significativos, como a introdução do princípio de que as negociações da ALCA
deverão buscar tratamento igualitário para o comércio de produtos agrícolas e o dos
demais bens.
Os empresários também aprovaram proposta que contempla, na área de
acesso aos mercados, todo o universo tarifário nas negociações de produtos
agrícolas.
No encontro de agricultores, que contou com a participação de 140
organizações agrícolas dos países da ALCA, sob a presidência da CNA, foi
aprovado documento reunindo as posições defendidas pelo setor. São medidas de
apoio à exportação agrícola, tais como a que conclama os países da ALCA a
apoiarem o comércio de produtos agrícolas originários da biotecnologia, desde que
ecologicamente seguros, e o disciplinamento de subsídios às exportações, entre
outras.
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Constituem importantes medidas que irão ajudar os produtores agrícolas a
melhorarem suas condições de crédito, preços dos produtos e sobretudo colocação
dos seus produtos em mercados de franca expansão.
Em referência ao relacionamento dos produtores agrícolas com as entidades
representativas, a pesquisa indicou um índice bastante razoável de filiações
sindicais, destacando-se o Estado do Rio de Janeiro, que registrou um percentual de
66% de associados. O que significa uma inserção positiva da CNA entre os
agricultores e a preocupação da entidade na busca de soluções para os problemas
da classe.
O agricultor comercial brasileiro merece nosso apoio e incentivo, pois é o
responsável pela produção do nosso alimento diário, e através do seu trabalho
dignifica e valoriza o campo e impulsiona a economia brasileira.
Sr.

Presidente,

peço

a

V.Exa.

que

autorize

a

divulgação

deste

pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
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O SR. IÉDIO ROSA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, estou dando entrada a projeto de resolução que altera os art. 7º e
184 e suprime o art. 188 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no
sentido de terminar com a votação secreta nesta Casa.
Muito obrigado.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um dos setores da economia
brasileira que mais tem sofrido os danosos efeitos das imperfeições, dos vícios, das
distorções e do arcaísmo do Sistema Tributário Nacional é o da agroindústria e,
dentro dele, o do complexo soja.
Recentemente, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais —
ABIOVE teve a oportunidade de demonstrar e documentar, em audiência com o
Ministro Pedro Parente, a grave crise por que passa o importante segmento
exportador, cujos problemas se desdobram em duas frentes.
Internamente, a pesada carga tributária, em especial a decorrente da
incidência das contribuições COFINS, PIS e CPMF e do Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços — ICMS, que gravam as vendas externas
dos produtos.
Externamente, os mecanismos restritivos ao livre comércio, como as barreiras
tarifárias, as quotas de importação, as diversas políticas de protecionismo, enfim,
que embaraçam a penetração de produtos brasileiros e o aumento de sua
participação no mercado internacional, como as altas tarifas impostas pela China
sobre a importação de derivados do soja e a proteção da indústria de óleo
americana com barreiras de importação impostas pelos Estados Unidos sobre o
farelo, além dos subsídios à produção de grãos.
Com toda razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a indústria brasileira
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de óleos vegetais clama pela implementação de medidas que melhorem a
competitividade internacional desse importante segmento empresarial exportador,
pois a promoção da isonomia das políticas públicas setoriais, em relação aos
principais concorrentes, faria crescer significativamente nossas exportações de
produtos industrializados, tal como demonstrado no estudo "A policy framework
paper for the brazilian oilseed crushing industry", elaborado pela LMC Internacional.
Como

é

de

conhecimento

geral,

a

produção

de

soja

aumentou

significativamente nos últimos anos. Porém, o Brasil não conseguiu manter sua
participação no comércio mundial de óleo e farelo de soja, porque praticamente todo
o incremento da safra foi exportado in natura, sem agregar valor. Considerando os
35,3% e os 30,3% que detinha, em 1996, do comércio mundial de farejo de soja e
óleo, respectivamente, o País deixou de exportar 5,4 bilhões de dólares em produtos
industrializados derivados de soja, desde o surgimento do desequilíbrio tributário
entre as exportações de produtos naturais e elaborados.
Infelizmente, nobres colegas, o desempenho desfavorável das exportações
da indústria tenderá a agravar-se caso não sejam tomadas, no âmbito interno,
providências urgentes de desoneração tributária, já que negociações internacionais
de combate ao protecionismo são demoradas e complexas, a despeito do trabalho
que a diplomacia brasileira vem desenvolvendo.
A falta de rentabilidade provocou forte desinvestimento setorial no último ano.
Diversas fábricas, inclusive de grande porte, foram fechadas definitivamente devido
ao ônus tributário, e em conseqüência a capacidade instalada de processamento foi
reduzida em cerca de 15%, passando de 127 para 108 mil toneladas ao dia —
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situação esta jamais observada.
No campo tributário, duas questões são de capital importância para o setor: a
interpretação literal da Receita Federal, já contestada, de que as aquisições de
matéria-prima de pessoa física e de cooperativas, para utilização no processo
produtivo, não compõem a base de cálculo para ressarcimento das contribuições do
PIS e do COFINS, e a vigente sistemática de cálculo do ICMS, que provoca
crescente acúmulo de créditos, sem liquidez, em setores francamente exportadores,
como o de óleos vegetais.
Em termos de eficiência produtiva, o Brasil muito avançou — a produtividade
nacional é de 2,6 toneladas por hectare, igual à americana —, mas o desempenho
do setor é prejudicado pela política fiscal. Os avanços em logística também são
inegáveis, com a hidrovia do Rio Madeira, que escoa 1,2 milhão de toneladas
anualmente, e com a FERRONORTE, ferrovia que transporta 3,5 milhões de
toneladas por ano. O regime de câmbio livre incentiva os embarques, e a Lei Kandir,
que desonerou os produtos básicos, dá competitividade às vendas de soja em grão.
O que falta, então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados?
Falta, eliminar o pesado ônus tributário que incide sobre as operações
industriais e, conseqüentemente, sobre as exportações dos produtos que agregam
valor, como é o caso das esmagadoras brasileiras de soja, que recolhem tributos em
cascata, cuja soma pode representar até 16% da operação, enquanto outros países
subsidiam a produção e incentivam suas industrias.
Por outro lado, a isonomia com outros países e com outras cadeias produtivas
brasileiras passa também pela inclusão do óleo bruto e do farelo de soja nos
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programas de financiamento à exportação, do BNDES, e pela ampliação do prazo
do PROEX para 360 dias, assim como é indispensável a continuidade das
negociações bilaterais e multilaterais para eliminar as políticas de protecionismo que
tanto prejudicam nossas exportações.
Sensibilizado com a situação exposta pela ABIOVE, o Ministro Pedro Parente
determinou a constituição de um Grupo de Trabalho Interministerial para buscar uma
política adequada para o setor. Por isso, apelamos a S. Exa. que leve adiante essa
empreitada com urgência, pois a indústria brasileira trabalha com eficiência e poderá
contribuir para o incremento das exportações, caso conte com políticas de apoio e
sustentação parecidas com as dos principais países participantes do comércio
internacional de produtos oleaginosos.
Posteriormente, mandarei uma cópia do estudo para todos os gabinetes.
Sr. Presidente, também estou dando entrada a um recurso contra a decisão
de V.Exa. em relação a uma PEC de minha autoria, que trata do ICMS da energia
elétrica.
Toda a incidência do ICMS é feita na origem, menos a de energia elétrica, de
petróleo e seus derivados. Baseado numa outra decisão de V.Exa. em relação à
iluminação pública, estou pedindo que reconsidere a decisão.
O segundo requerimento trata de uma moção de congratulação e louvor pela
atuação do Sr. Ministro da Saúde, Senador José Serra, na 54ª Assembléia Mundial
de Saúde, realizada em Genebra, durante a qual foram aprovados, por 191 países,
dois programas brasileiros: o do aleitamento materno e o do tratamento universal
aos doentes de AIDS, cujo sucesso foi avaliado pelo titular do Ministério da Saúde
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em entrevista concedida ao Correio Braziliense, publicado na edição de sábado,
dia 19 do corrente mês.
Obrigado.

625

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado
Luciano Zica.
Espero seja o último orador. Imediatamente, alcançado o quorum,
iniciaremos a Ordem do Dia.
O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil levou mais um susto na última sextafeira, quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em cadeia nacional de rádio
e televisão, justificou o racionamento e a crise de energia elétrica. S.Exa. voltou, de
forma absolutamente irresponsável, a responsabilizar São Pedro, dizendo que a falta
de chuvas surpreendeu o Governo.
Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dos últimos setenta anos,
dezenove tiveram menos chuvas do que 2001 e 29, menos chuvas do que 2000.
Houve perda no volume de precipitação de 12% no último ano e de 5% no ano
anterior. As represas sempre funcionaram com potência hídrica adequada para
atender às situações de emergência da seca. Mas houve falta de capacidade do
Governo e de compromisso das concessionárias de serviço público no sentido de
investir na geração para assegurar o suprimento de energia nos períodos da seca.
Assistimos ao anúncio, pelo Governo, de medidas absolutamente contrárias
ao interesse popular, que desrespeitam o já sofrido e excluído povo brasileiro — o
Brasil é o 82º país do mundo em consumo de energia per capita. Tais medidas
premiam a incompetência das concessionárias, dando-lhes sobretaxa, sobre a qual
o Governo não terá controle, como prêmio por não terem criado condições para
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garantir o suprimento da demanda de energia em nosso País. Essa sobretaxa vai
premiar aqueles que, por contrato de concessão, tinham obrigação de assegurar o
abastecimento de energia. Se não há energia para comprar, deveriam ter acionado
seu fornecedor e, no limite, o Governo por não possibilitar condições de investimento
para garantir a geração.
O Governo anuncia algumas medidas malucas, diria eu. Por exemplo, atribui
corte linear de 20% para consumidores residenciais. Ora, os que consomem até 100
quilowatts não consomem mais por não terem condições de acesso a outros
utensílios elétricos. Devem ter duas ou três lâmpadas, um chuveiro, no máximo, e
muitas vezes nem uma geladeira. Agora, serão premidos pela necessidade de
diminuir o consumo, com a máscara de que terão bônus. Os que consomem de 100
a 200 quilowatts, se não economizarem 20% de energia, estarão pagando
sobretaxa.
No Brasil, os trabalhadores são punidos por falta de política salarial, 17
milhões de brasileiros não têm acesso à energia elétrica, mas o País apresenta
extraordinário potencial de geração de energia. Existem alternativas excepcionais
para resolver a crise.
É bom lembrar que o terrorismo irresponsável do Governo produziu algo
importante: a consciência no cidadão de que era preciso tomar cuidado com a
energia, que significa vida. E todos nós estamos economizando.
É necessário que o Governo chame para si a responsabilidade de assegurar
o abastecimento nacional, oferecendo alternativas, como introdução nos diversos
segmentos empresariais de fontes geradoras de pequeno porte, para que, além de
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atender ao sistema de geração de calor e iluminação, possam vender energia ao
sistema, com pequeno investimento espalhado pelo País, e depois ganhar condição
de produtores independentes.
É preciso que o Governo brasileiro incentive o corte onde há menor impacto
social. O setor elétrico intensivo pode adiar sua produção, economizando energia
neste momento. Esse setor, exportador de alumínio ou de aço, pode atrasar as
exportações, uma vez que estamos exportando energia que falta para nosso povo.
Poderemos interromper atividades em setores com menor impacto no plano de
empregos e na economia, para garantir continuidade das atividades de maior
impacto social.
Portanto, o Governo não pode continuar cometendo erros praticados até
agora, ignorando a opinião dos especialistas, que se têm manifestado e o alertado
nos últimos dez anos — o Governo, infelizmente, tem feito ouvidos de mercador.
Devemos ser capazes, enquanto Congresso Nacional, de exigir do Governo
uma política que respeite o direito do cidadão e a construção da cidadania neste
País. Do contrário, não vamos merecer mais a confiança do nosso povo.
Muito obrigado a V.Exa., Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.

628

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa reitera o apelo aos Srs.
Parlamentares para que venham imediatamente ao plenário, a fim de que não haja
necessidade de serem tomadas medidas administrativas mais radicais do que as
empregadas.
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O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra. Espero que o
Sr. Deputado seja o último orador inscrito. Em seguida, iniciaremos a Ordem do
Dia.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem dúvida alguma, um dos grandes
debates, hoje, no País é a crise no setor energético. É impossível discuti-la de
forma séria e responsável sem falar sobre o sistema de privatização adotado no
Brasil.
É duro para os brasileiros, primeiro, serem enganados durante o processo de
privatização; segundo, pagarem com dinheiro de seus impostos anúncios
mentirosos, impressos nos jornais, acerca da verdadeira causa da crise energética.
Passarei alguns números a V.Exas. e a todos aqueles que acompanham esta
sessão da Câmara Federal.
O nível dos reservatórios de água das nossas hidrelétricas, medidos sempre
no final de abril, ou seja, no final do chamado período das chuvas, evoluiu da
seguinte forma, nos últimos anos: em 1996, 77%; em 1997, 88%; em 1998, 81%; em
1999 — há dois anos —, acenderam as luzes vermelhas e esse nível chegou a 69%;
em 2000, o nível baixou para 59%; e este ano atingiu algo em torno de 35%.
Outro número precisa ser avaliado pelo povo brasileiro, para que compreenda
a crise do setor energético: o volume total de investimentos no setor elétrico pelo
setor público e privado, que na década de 80 orbitava em torno de 13,1 bilhões de
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dólares anuais. Nos últimos anos, depois do processo de privatização, de 1995 a
1999, caiu para 5,4 bilhões por ano.
A falta de energia elétrica hoje é responsabilidade de São Pedro, como diz o
Presidente da República? Poderia nos surpreender, como diz S.Exa., ou é fruto de
política econômica que determinou, em primeiro lugar, o corte nos investimentos da
infra-estrutura do País?
Em segundo lugar, determinou a adoção de modelo de privatizações que não
se responsabilizou pela continuidade e manutenção dos investimentos no sistema.
Mas — pasmem! — essa privatização permitiu que tarifas de energia elétrica
subissem mais de 50% acima da inflação medida pelo INPC, desde que se ela se
iniciou, em 1995.
A pergunta que o Brasil se faz é: onde está o dinheiro que todos nós pagamos
com tarifas que aumentaram 50% acima da inflação, nesses cinco anos? Por que
ele não foi reinvestido no sistema para ampliar a capacidade de geração de energia
em nosso País? Porque o sistema de privatização utilizado no Brasil, além de
permitir que os ativos já montados fossem comprados — e, muitas vezes, a preço vil
—, não garantiu cláusulas que determinassem o reinvestimento de parte desse lucro
obtido no setor.
Há algo, Presidente Aécio Neves e Srs. Líderes — dirijo-me especialmente
aos Líderes da base do Governo —, que nos impressiona ainda mais neste
momento. Depois do desastre privatista na área de energia elétrica, este Governo
quer votar no Congresso Nacional, no dia 11 do próximo mês, a privatização das
águas e do setor de saneamento.
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É quase inacreditável! Só mesmo um Presidente que se surpreende ao saber
que vai faltar energia, que vamos perder 600 mil empregos, provavelmente por falta
de energia, só mesmo um Presidente que diz frase como essa pode propor ao País,
que está estarrecido hoje discutindo a contenção de energia elétrica, que a água
seja privatizada, para, daqui a três ou quatro anos, discutir não apenas o
racionamento de energia elétrica, mas também o de água — os apagões e, quem
sabe, o corte de água em muitos bairros e cidades.
O País não pode mais suportar política irresponsável, que não tem
planejamento de médio e longo prazos, não se preocupa com investimento da infraestrutura, mas tem como grande meta a geração do tão chamado e adorado
superávit primário que, no ano passado, Sr. Presidente, chegou a 38 bilhões de
reais, o que foi exigido pelo Fundo Monetário Internacional. Está aí o dinheiro que
falta para investir em energia elétrica, na geração de empregos, no saneamento e
garantir a universalização, para que o Brasil possa desenvolver-se e crescer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa apela novamente aos Srs.
Parlamentares que venham imediatamente ao plenário, a fim de evitar que outras
medidas administrativas sejam tomadas. Já passamos praticamente uma hora para
início previsto da Ordem do Dia e até agora não alcançamos quorum. Faltam sete
Parlamentares para iniciarmos a votação de extensas matérias que serão discutidas
ainda hoje.
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O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana recebemos aviso da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária dando conta de que, no mês passado, foi promovida
a restrição de cinco novos medicamentos, dentre os quais o Ácido Acetil Salisílico,
advertindo que ele é perigoso e pode estar associado à enfermidade da Síndrome
de Riy, que causa morte principalmente nas crianças, proibindo que fortificantes
infantis e de adultos possam conter álcool etílico etanol na sua fórmula.
Esse dado se apresenta de forma tímida, quando observamos que a ONU
estabelece que 364 substâncias deveriam ser retiradas do mercado brasileiro — já o
foram do mercado dos países desenvolvidos.
Alguns produtos tiveram alteradas as concentrações, incluídas advertências e
restrições para a comercialização.

Em outros, falta consenso para que haja

restrição. Trata-se de pequeno grupo. Com relação aos demais, há restrições cabais
referentes ao expediente e ao recipiente, como aos corantes que veiculam a
substância sob forma de medicamento.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, referentemente a 364 substâncias
que a ONU considera restritivas à saúde pública, cerca de 115 medicamentos são
comercializados no Brasil e 82 dessas substâncias já foram retiradas do mercado de
alguns países.
Apenas para exemplificar, a Organização Mundial de Saúde proíbe alguns
anti-histamínicos, como Teldane. Existem vários relatos de substâncias que
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promovem enfermidade e deveriam ser restritas ao mercado brasileiro, tais como,
produtos derivados de cânfora, como a Calamina, o Gelol, o inalador Vick, o
Transpulmin, o Vickvaporub. São substâncias cujo princípio ativo precipita
convulsões, principalmente em crianças susceptíveis a episódios desse problema.
Por exemplo, na França, a Comissão Nacional de Fármaco-Vigilância já
recomendou que produtos como cânfora não fossem utilizados em crianças menores
de trinta meses de idade. Teriam de ser usados com muita cautela em crianças
acima dessa idade. E a criança com menos de dois anos, com histórico de laringoespasmo e de convulsão, não deve fazer uso das substâncias assinaladas.
Outra substância, como o Estugeron, é usada comercialmente no Brasil. Na
Espanha seu uso é proibido. E assim sucessivamente. Há calhamaço de 83
substâncias usadas pelo povo em medicamentos freqüentemente presentes nas
farmácias brasileiras. Infelizmente, essas substâncias colocam em risco a
população.
Deixo advertência a todos os que tiverem de denunciar a presença de efeitos
colaterais graves de medicamentos: telefonem para o número 156, em qualquer
parte do território brasileiro. Assinalarei em meu site as 82 substâncias proibidas
pelo menos em um dos países desenvolvidos. Lembro ainda aos nobres pares que
no Brasil há risco de perda de vidas humanas pelo uso de substâncias consagradas
em automedicação.
Nesse sentido, solicito ao Governo e à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária que, de forma rápida, retirem substâncias e medicamentos mencionados
do mercado.
Era o alerta que pretendia trazer à sociedade brasileira.
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VI - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de presença registra o
comparecimento de 265 Srs. Deputados.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, quero cumprimentar V.Exa. porque, na
semana passada, disse que às 16h estaria aqui para o início da Ordem do Dia, o
que efetivamente ocorreu.
Quero também fazer uma solicitação a V.Exa. Na votação de quinta-feira
passada, apesar de ser notória a falta de quorum, V.Exa. iniciou a votação de forma
didática. Então, na sessão de amanhã, peço que V.Exa. utilize o mesmo
procedimento , ou seja, inicie a Ordem do Dia no horário aprazado pelo Regimento
e, se não houver quorum, que encerre a sessão, porque os Parlamentares que não
respeitarem a determinação de V.Exa. didaticamente perceberiam a necessidade de
cumprir o princípio de encerrar a sessão às 19h.
Adito à minha manifestação outra solicitação a V.Exa. No Anexo IV, está
funcionando

apenas

um

elevador

para

os

Parlamentares.

Anteriormente

funcionavam três. Dentro do princípio de racionamento, foram suprimidos dois
elevadores. Peço, então, a V.Exa. que determine à Direção-Geral da Casa que faça
um estudo, porque acho que há necessidade do funcionamento de pelo menos dois
elevadores, por se tratar de dez andares a serem atendidos. Na hora da votação,
apenas um elevador em funcionamento está gerando problemas. Constatei esse
fato no dia de hoje. Então, que pelo menos às terças, quartas e quintas-feiras, para
os Parlamentares, funcionem dois elevadores em vez de apenas um, o que causa
um caos total no Anexo IV.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa começa a responder V.Exa.
pela última questão. A Direção-Geral da Casa já foi orientada no sentido de que nos
horários de pico, isto é, nos horários de entrada e de saída, haja a disponibilidade de
mais elevadores do que os previamente previstos. Durante o período de votação, os
elevadores dos Srs. Parlamentares deverão também ter uma flexibilidade, sem que
se perca a razão desse esforço conjunto de todos nós.
Quanto à sugestão com referência ao encerramento da sessão com efeito
administrativo, não havendo quorum no momento adequado, está sendo analisada
com absoluta seriedade pela Mesa Diretora. Realmente, neste momento de esforço,
não é admissível que eu esteja aqui, há exatamente sessenta minutos, sentado na
cadeira de Presidente desta Casa, sem que possa dar início à apreciação da Ordem
do Dia. Trata-se de um desrespeito não a este Presidente, mas ao Plenário da
Câmara dos Deputados, ao colegiado de Parlamentares, pois estaríamos perdendo
uma hora do tempo destinado às votações.
Amanha, se não houver a compreensão dos Srs. Parlamentares, a Mesa
pretende tomar alguma medida pedagógica de maior efeito.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aproveito este instante em que passo à
leitura de projeto cuja votação se iniciou na semana passada e não pôde ser
concluída para fazer uma comunicação à Casa.
Faço-o com enorme satisfação, porque se trata, a meu ver, de medida inédita
que representa o respeito que é preciso haver entre o Poder Executivo e o Poder
Legislativo, não obstante divergências que possam existir entre posições de uma e
outra Instituição, entre um e outro Poder.
Depois de conversas que tive, na semana passada, com o Sr. Presidente da
República, por sugestão de inúmeros Parlamentares e Líderes partidários da base, a
partir de sugestão, inclusive, de V.Exa., Deputado Arnaldo Faria de Sá, e de tantos
outros colegas, contando com o apoio e a sensibilidade absolutamente fundamental
do ilustre Líder Arnaldo Madeira e — repito — de cada um dos Líderes da base, eu
fui informado de que o Sr. Presidente da República está enviando, hoje, ainda, à
Câmara dos Deputados, pedido de retirada de sete das oito urgências
constitucionais que estavam trancando a pauta (Palmas.), e impedindo que
fizéssemos aquilo que é a função inicial, primária do Poder Legislativo — legislar.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, V.Exa. poderia dizer quais
são as 7.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Eu vou chegar lá, Sr. Deputado.
Estamos em processo de votação, que espero possamos concluir ainda hoje, do
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
O Governo mantém a urgência constitucional para o próximo item da pauta, o
projeto sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que, esclareço, por ser
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dado relevante, passou pelas Comissões Permanentes afins da Casa. E está
enviando, graças a ação do Líder Arnaldo Madeira, pedido de retirada da urgência
ao terceiro item da pauta, as Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei nº
3.242, que altera normas sobre cadastro, tributação, e registro imobiliário referente a
imóveis rurais, a fim de que o Poder Público possa coibir apropriação irregular e
transferência fraudulenta de terras públicas.
Será retirada também a urgência ao Projeto de Lei nº 4.433, que versa sobre
a caracterização de denunciação caluniosa e dá causa à instauração de
investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa.
Envia também hoje o Governo pedido de retirada da urgência constitucional
para o Projeto de Lei nº 4.434, que estabelece pena para crimes praticados por
particulares que aplicam, de forma irregular, incentivos fiscais e cometem fraude em
relação a declaração falsa, omissão de pagamento e recolhimento de tributos e
contribuições sociais.
Envia também a esta Casa pedido de retirada de urgência constitucional para
o Projeto de Lei nº 3.267, de 2000, que acrescenta dispositivos à Consolidação das
Leis do Trabalho, urgência que estaria vencendo no próximo dia 25, sexta-feira.
Retira também a urgência para o Projeto de Lei nº 3.639, de 2000, que
flexibiliza a utilização de recursos obtidos a partir dos royalties e da participação
especial devidos em razão x\ produção de petróleo e gás natural entre outras
questões.
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Retira também a urgência constitucional em relação ao Projeto de Lei nº
3.524, que dispõe sobre a qualificação dos órgãos e das entidades do Ministério de
Defesa como centro de prestação de serviços.
Informo também à Casa que, na próxima reunião do Colégio de Líderes,
terça-feira, essas matérias não estarão afastadas da deliberação pela Casa, apenas
compartilharão a nossa pauta com medidas de iniciativa de Parlamentares,
sobretudo aquelas que já constam da Ordem do Dia.
Desde que passamos a ter a pauta trancada pelas urgências constitucionais,
defini que manteria as matérias oriundas de consenso no Colégio de Líderes e de
iniciativa de Parlamentares. Portanto, essas passam a ter preferência segundo a
ordem em que estão colocadas na pauta, inclusive da sessão de hoje.
Na próxima terça-feira, decidiremos — esta é a intenção da Presidência e a
comunico ao Plenário — a pauta até o final do mês de junho, fim do primeiro
semestre, para que haja por parte da sociedade e dos Parlamentares,
especialmente, o esclarecimento necessário sobre cada uma das matérias que irá à
votação. É possível que na semana que vem já tenhamos essa definição.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pelo empenho e pelas frutuosas
gestões junto ao Líder Arnaldo Madeira e ao Presidente da República no sentido de
que fossem retiradas essas urgências constitucionais — proposta que fizemos na
quinta-feira — e destrancada a pauta dos nossos trabalhos.
Cumprimento, portanto,

V.Exa. e o Deputado Arnaldo Madeira, Líder do

Governo nesta Casa.
Depois que assumiu a Presidência, V.Exa. já acabou com a farra das
urgências regimentais e consegue agora resolver a questão das urgências
constitucionais. Tenho certeza de que é um bom começo para quem há pouco
assumiu a Presidência da Casa,
Parabéns, Presidente Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Agradeço as palavras e a contribuição
de V.Exa., fundamentais para a concretização dessas medidas.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa. teve participação absolutamente
definitiva no convencimento do Governo da necessidade de retirar algumas dessas
urgências.
Tem a palavra V.Exa. e agradeço de antemão a participação.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero nesta hora dizer que o
trabalho desenvolvido por V.Exa., com o apoio do Líder Arnaldo Madeira, foi da mais
alta importância. Apesar de a crise do período atual ter-se abatido sobre o Poder
Legislativo, em especial sobre o Senado Federal, com reflexos diretos na Câmara
dos Deputados, esta Casa não parou, e, graças a Deus, votamos muitas matérias
importantes para a vida do País.
No entanto, a utilização da urgência constitucional tem feito com que algumas
matérias prendam a pauta, impedindo a votação de outras tantas que também são
importantes. Foi importante a retirada da urgência constitucionais dessas 7 matérias,
com a permanência de apenas 3.
Faço um apelo aos nobres pares, por meio de V.Exa., para que concluamos
hoje, sem falta, a votação do projeto que trata da regulamentação do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza.
A segunda prioridade — V.Exa. tem razão — deve ser a que trata das perdas
do FGTS, discutida em todas as Comissões. Na Comissão do Trabalho, na
Comissão de Finanças e Tributação e assim por diante houve ampla discussão. Por
isso, a matéria está pronta para ser votada.

644

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

Por último, Sr. Presidente, como terá validade apenas até 11 de junho,
deveremos votar projeto que trata do saneamento básico até a referida data.
Sr. Presidente, gostaria também de fazer um apelo para votarmos o projeto
de resolução que, na minha opinião, será o mais importante instrumento de trabalho
desta Casa. Acredito que, a partir da sua aprovação, ao invés de provisório, o
procedimento tornar-se-á permanente, passando a Câmara a ter maior espaço para
a votação das matérias. Há tantas coisas para fazer durante o dia que à noite muitas
vezes já estamos cansados, sem condições de debater matérias tão importantes.
Por isso, com a racionalização desse trabalho, dando a Casa do povo um
exemplo à Nação de que é importante a redução no consumo de energia, iremos,
sem sombra de dúvida, votar todas matérias fundamentais para a vida do País.
Quero congratular-me com V.Exa. e com todos aqueles que contribuíram ou
que vão contribuir decisivamente para a aprovação do projeto de resolução e para
modificar o horário das sessões da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Agradeço mais uma vez, de público, a
colaboração fundamental de V.Exa., Deputado Inocêncio Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Estou sendo informado que ainda
existe Comissão em funcionamento na Casa.
Comunico aos Srs. Presidentes das Comissões Permanentes da Casa que
qualquer decisão tomada após o início da Ordem do Dia — portanto, após as 17h —
não terá efeito.
É preciso que os Srs. Presidentes colaborem com esta Presidência no sentido
de encerrar os trabalhos das Comissões no momento em que iniciarmos a Ordem
do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a palavra o nobre Deputado Milton
Temer, pela ordem.
O SR. MILTON TEMER (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero louvar o esforço de V.Exa. no sentido de
quebrar a chamada urgência constitucional que o Poder Executivo tentou impor a
esta Casa. Ele não deve louvado pelo fato de termos conseguido a retirada. O Poder
Executivo tinha a obrigação de assim proceder, em função da desnecessidade da
urgência constitucional para projeto que apenas objetivavam desviar a atenção de
temas fundamentais em destaque no País. O que o Executivo pretendeu não foi
buscar soluções; foi jogar o lixo para baixo do tapete e impedir que esta Casa
desempenhasse seu papel com própria pauta, com sua própria iniciativa e com seus
próprios debates.
Louvo V.Exa., Sr. Presidente, por ter conseguido romper esse ciclo, deixando
claro que não há nada de elogiável na posição do Poder Executivo.
O debate sobre a questão do racionamento, como queremos fazer, deixa
claro a posição do Partido dos Trabalhadores em relação à sociedade. Não só nós,
o Partido dos Trabalhadores, mas nós, a Oposição, não temos responsabilidade
alguma por aquilo que os partidos do Governo aprovaram em 1998, permitindo o
fatiamento do sistema energético brasileiro, da mesma forma que fizeram com o
sistema de telecomunicações, na medida em que procederam a privatizações sem
plano estratégico, sem uma agência instalada.
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Eles, sim, dos partidos da base do Governo, são responsáveis pelo que está
acontecendo; nós, da Oposição, nada temos com essa crise, de exclusiva
responsabilidade do Governo e daqueles que o apóiam.
A nossa contribuição visa a encontrar soluções que, a médio prazo, corrijam a
tragédia que este Governo vai legar às próximas gerações, fazendo corte de
investimentos para propiciar superávit e, com isso, dar dinheiro aos grandes
banqueiros internacionais mediante o pagamento de juros, serviços e remessa de
lucros e dividendos sem nenhuma tributação.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Vai-se passar à apreciação da matéria
que está sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.
Item 1 da pauta:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 177-C, DE 2001
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de
Lei Complementar nº 177-B, de 2001, que regulamenta o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído
pela Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de
2000, e acrescenta os artigos 79, 80, 81, 82 e 83 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre a mesa o seguinte requerimento
de destaque:
Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 161,
inciso II, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, destaque para votação em separado da
Emenda de Plenário nº 54, do Deputado Alceu Collares.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Mantenho as inscrições, como havia
assegurado semana passada.
Para encaminhar favoravelmente, concedo a palavra, em primeiro lugar, ao
Deputado Dr. Hélio.
O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a emenda que o Deputado Alceu Collares, através do PDT,
submete a esta Casa tem por objetivo aprofundar o processo de regulamentação do
substitutivo aqui apresentado com vistas ao combate à pobreza e à erradicação da
miséria.
O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza precisa ser aprofundado em
seus aspectos técnicos. Uma das propostas elencadas é a de estabelecer um
mínimo de 50% a ser utilizado em programas de reforço da renda familiar
associados a ações na área da educação. Isso vem ao encontro da meta que o
Brasil se comprometeu a cumprir durante o Encontro Mundial de Cúpula pela
Criança, promovido pela UNICEF em 1990, em Nova Iorque. Naquela ocasião, nós
nos comprometemos a melhorar os índices dos 23 indicadores das condições de
vida de nossas crianças e adolescentes. Desse número, cumprimos apenas nove.
Um dos que não cumprimos foi o de nº 6, de acesso universal à educação
fundamental.
Em 1991, tínhamos um percentual de 86% de acesso à educação
fundamental. A meta de aumentar esse índice para 100% no ano de 1999 não foi
atingida. Certamente que a verba advinda do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza terá como objetivo fazer com que cheguemos a 100% de acesso ao ensino
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fundamental, compromisso assumido pelas autoridades brasileiras em Nova Iorque,
em 1990, ou seja, há 11 anos, durante o Encontro Mundial de Cúpula pela Criança.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é fundamental que tenhamos duas
grandes garantias referentes ao plano tecnicamente viável de se estabelecer esse
Programa Bolsa-Escola. Um deles trata do compromisso de destinar 0,08% da
arrecadação CPMF para este fim. Temos a obrigação, a partir do segundo semestre
do ano que vem, de garantir esse dinheiro, pois sabemos que a CPMF é provisória e
deve deixar de ser cobrada no primeiro semestre de 2002.
A segunda questão importante é a de definirmos o processo de avaliação e
aprovação do Imposto sobre Grandes Fortunas há anos em tramitação nesta Casa.
A aprovação desse imposto é indispensável para que tenhamos um orçamento
destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza consonante com o
objetivo de prover o Programa Bolsa-Escola.
Outro ponto fundamental é o aprofundamento da discussão sobre a
fiscalização do Programa Bolsa-Escola e outros que possam ser direcionados às
famílias de baixa renda. De outro modo, poderemos chegar ao próximo ano falando
que a verba não cumpriu os objetivos e que houve desvio de finalidade na sua
aplicação.
É nesse sentido que encaminhamos favoravelmente essa emenda que
destina um mínimo de 50% dos recursos do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza para programas de reforço da renda familiar, fazendo com que na prática
os objetivos determinados pela Comissão Especial que estudou essa temática
possam ser efetivamente cumpridos. E, então, no Encontro Mundial de Cúpula da
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Criança poderemos dizer que cumprimos o objetivo de 100% de acesso ao ensino
fundamental.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a palavra o Deputado Alceu
Collares.
O SR. ALCEU COLLARES (Bloco/PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, talvez estejamos dando o primeiro passo para
minimizar a miséria, a fome, a indigência e a exclusão social no País.
Claro que não serão com 4 bilhões de reais anuais durante 10 anos que
iremos resolver o problema. Quando integrei a Comissão Mista incumbida de
examinar essa matéria, eu dizia que o projeto do Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza era muito pomposo. Com 4 bilhões de reais ninguém consegue
atualmente combater e erradicar a miséria. De qualquer forma, é o que estamos
votando.
Portanto, desse montante direcionado para o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza não se deve desviar nenhuma quantia para pagamento de
pessoal ou para outras despesas que não sejam aquelas atinentes à sua própria
destinação. Se o recurso já é pouco, como poderemos desfalcá-lo, destinando
verbas para outras atividades que não a do combate e erradicação da pobreza?
É possível minimizar um pouco os feitos do Governo ao criar o Programa
Bolsa-Escola, que concede 15 reais para os beneficiados. Quando o Presidente da
República descobriu que 15 reais são capazes de minimizar, combater e erradicar a
miséria do povo brasileiro?
Por isso, Sr. Presidente, estamos oferecendo emenda que reserva 50%
desses recursos para o reforço da renda familiar associado a atividades
educacionais. Há mais duas emendas nossas: uma, destinada às atividades
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educacionais; outra, preservando ou reservando o salário mínimo de 180 reais para
que possa se fazer dele a renda mínima aqui tão defendida por todos.
Na prática, estão pagando 15 reais a título de renda mínima. Eu, se
Presidente fosse e tivesse de assinar documento dessa natureza, poria, sem dúvida
alguma, os dedos no nariz, porque é incrível que o Presidente da República seja
capaz de admitir uma renda mínima ou uma bolsa-escola de 15 reais. O que mais
me preocupa é que votamos essa matéria no plenário da Câmara dos Deputados.
Estou, portanto, na expectativa da aprovação dessa emenda que vai
minimizar um pouco a situação. Serão destinados 50% para todas as atividades
educacionais.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Passa-se à votação da Emenda nº 54.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estamos tratando de emenda da maior importância: a
emenda do Deputado Alceu Collares. O Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza prevê a aplicação na receita anual de 4 bilhões de reais. Esses recursos
precisam ser aplicados em alguma coisa que modifique realmente a situação de
desigualdade e de exclusão vigente no País.
Ora, queremos vincular 50% da receita à educação. Não queremos que a
receita do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza vá para programas apenas
assistencialistas ou substitua outros programas que o Governo já tem e que ao
longo do tempo não se têm mostrado eficazes. Queremos mudar o País.
Esta é a oportunidade. Temos de vincular os recursos do Fundo à educação.
Se deixarmos os recursos soltos, para que o Governo possa aplicá-los a seu belprazer, eles vão acabar tendo o viés assistencialista tão comum no Brasil. Não
temos tido nenhuma modificação. Ao contrário, tivemos aumento no índice de
pobreza e de exclusão social.
O Fundo da Pobreza é a oportunidade que tem o País de realmente de virar o
Brasil de ponta-cabeça, de mudar essa situação de exclusão. É necessário, sim, a
vinculação. Não vincular os recursos para a educação é uma farsa. Estaríamos
desse modo permitindo que os recursos continuem todos sendo muitas vezes
lançados na lata do lixo.
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Por isso, Sr. Presidente, apresentamos o destaque e encaminhamos pela
aprovação da emenda do Deputado Alceu Collares.
Vamos encaminhar, portanto, “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Quero fazer um apelo ao Plenário,
particularmente aos Líderes e ao Relator: teremos sobre a matéria — infelizmente
não foi possível o acordo — pelo menos 7 votações nominais. Serei, portanto,
absolutamente rigoroso no momento da orientação das bancadas. Cada Líder
poderá usar a palavra no máximo por um minuto. Seria certamente muito positivo se
usassem um tempo inferior a esse, para que possamos concluir a votação da
matéria. Existem demandas extremamente necessárias para inúmeros Municípios
brasileiros que dependem da conclusão desse projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra ao Relator. Peço
apenas que seja bastante breve para que possamos votar a matéria.
O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, louvo a atitude dos Deputados que me
antecederam nesta tribuna e que defenderam com a devida veemência à Emenda nº
54 que trata das ações veiculadas à educação.
Inicialmente, gostaria de dizer, na condição de Relator, que esse trabalho é
fruto de horas e dias ímprobos de estudo, trabalho e pesquisa, inclusive de
conversas com os autores dessas emendas.
A Emenda nº 54 visa engessar a utilização dos recursos do Fundo. E no
momento o que está previsto na Emenda Constitucional nº 31 a cada ano e durante
a elaboração do Orçamento, tanto no Congresso Nacional quanto no Conselho
Consultivo, é a possibilidade de opinar quanto aos programas que devem ser
financiados com esses recursos, tendo, portanto, a possibilidade de considerar a
conjuntura e a real necessidade do público alvo dos programas.
Para o bom entendedor a ocasião faz o homem, assim como o choco faz o
pinto, sem ela o homem é um ovo goro.
Voto pela rejeição da Emenda nº 54.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Creio que o Plenário está devidamente
esclarecido. Os que votarem favoravelmente à Emenda nº 54 encaminharão o voto
“sim”.
Como votam os Srs. Líderes?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, primeiramente, quero dizer que esta emenda vem em boa hora. Ela
evita que o dinheiro a ser gasto no combate à pobreza seja desviado para
publicidade, viagens, encargos sociais e remuneração de pessoal.
Alguém muito importante já disse que, se usarmos um helicóptero e jogarmos
dinheiro sobre uma favela, provavelmente ele seria mais bem aproveitado pelos
pobres, pois sabemos que, hoje em dia, o dinheiro investido nos programas sociais é
gasto na estrutura e não com o pobre, diretamente.
Esta emenda tem de ser aprovada e o nosso partido vota favoravelmente a
ela, por acreditar que, dessa maneira, se evitará desperdício do dinheiro público e
seu desvio para outras finalidades.
Sr. Presidente, encaminho o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Rogo aos Srs. Líderes que façam seus
encaminhamentos no prazo regimentalmente previsto, isto é, no máximo, em um
minuto.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, gostaria que todo o engessamento previsto nos projetos desta Casa
garantisse 50% dos recursos para a educação. Seria fantástico!
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Está de parabéns o Deputado que usou o termo engessamento. Ele mostra a
importância da aprovação dessa emenda do PDT. Pessoalmente, gostaria de ver
aprovada — repito — qualquer norma que engessasse 50% dos recursos para a
educação.
Estou pedindo para engessar mesmo. Só assim vamos criar neste País
condições de combater a pobreza da forma mais competente, ou seja, garantindo
recursos para a educação.
Sr. Presidente, o Deputado que votar contra esta emenda estará votando
contra um programa de educação que pode realmente enfrentar a pobreza neste
País. Por isso, quero engessar a verba do Fundo, destinando 50% para a campanha
de educação a ser proposta.
O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PDT reforça o posicionamento do autor da emenda, Deputado Alceu Collares.
Realmente, a emenda amplia o poder de participação do Programa Bolsa-Escola,
destinando, no mínimo, 50% dos recursos do Fundo para este objetivo.
Portanto, nada mais justo, nada mais legítimo, nada mais sério do que essa
emenda patrocinada pelo Deputado Alceu Collares.
Votamos “sim”.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PPB vota com o Relator, vota “não”.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a emenda em votação provocou na base do
Governo,

considerando a importância da educação, até o convencimento de
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Deputados que têm atuado na área da educação, como o Deputado Nelson
Marchezan e o próprio Líder do Governo Arnaldo Madeira, que compreendiam ser
possível consolidar-se um acordo em mais de 50%, isto é, para que 60% desses
recursos fossem destinados ao Programa Bolsa-Escola.
Ora, considerar-se a emenda como engessamento é não compreender a
importância central do Bolsa-Escola, tanto no aspecto da renda familiar, como no
aspecto direto e imediato de manter a criança efetivamente na escola.
Portanto, não posso crer que alguém tenha tratado a questão como algo
fechado ou que tenha botado uma viseira ao examiná-la. Botar viseira é exatamente
não permitir que a educação seja visualizada como ponto central de um programa:
retirar crianças da rua, colocá-las efetivamente na escola e incentivar famílias a ter
esse tipo de comportamento.
Sr. Presidente, não posso crer que essa emenda não tenha o apoiamento
majoritário desta Casa, uma vez que busca superar os problemas enfrentados pela
Nação a partir do analfabetismo, bem como a grave questão das crianças no
mercado de trabalho. Hoje há um dado expressivo: majoritariamente, tem-se
colocado crianças no emprego doméstico neste País.
Portanto, não se trata de engessar, mas de oportunizar a questão da escola
combinada com a capacidade de retirada da criança do mundo do trabalho.
Por isso, o PT vota “sim”.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, não há dúvida de que possui fundamento a alegação de que 50% para a
educação amarrariam o Fundo.
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Mas, Sr. Presidente, qual miséria não é resolvida pela educação? Qual o
problema do cidadão não é resolvido pela educação?
Se precisamos caminhar em alguma direção, deve ser na de propiciar às
pessoas a possibilidade de definir pelo menos uma coisa: eu quero aprender; eu
quero ser útil; eu quero fazer a minha parte. E se estamos tratando de Fundo de
Combate à Miséria, ora, não há miséria maior do que uma criança querer estudar e
não poder.
Por isso, o PMDB vota “sim” ao destaque apresentado pelo Deputado Alceu
Collares. (Palmas.)
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando se fala em democracia plena,
pressupõe-se eqüipolência de Poderes. Quando se quer fortalecer o Poder
Legislativo para que a regulamentação do Fundo de Combate à Erradicação da
Pobreza seja feita anualmente, por meio de ampla discussão nesta Casa, vai-se na
contramão, engessando a matéria, fortalecendo o Poder Executivo e fixando em
50% um programa que, sem sombra de dúvidas, é o melhor programa de
distribuição de renda: o Bolsa-Escola. É tão bom, Sr. Presidente, que o Governo já
tem 11 milhões de crianças nesse programa. E se se deixar desvinculado, ninguém
espere que o Governo, cada vez mais, promova o Bolsa-Escola.
Não posso legislar por meio de engessamento, de uma lei complementar que
requer quorum qualificado de 257 votos — não é um projeto de lei ordinária —,
fazendo com que a realidade de hoje seja especificada para o outro, o outro e o
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outro. A prioridade do País pode não ser, no próximo ano, o Bolsa-Escola. Ela
continuará sendo uma prioridade, mas não única e exclusiva.
Por isso, Sr. Presidente, o projeto de desvinculação é correto, estável, bom
para esta instituição, porque vamos discutir a realidade e as prioridades, sem
esquecer o Bolsa-Escola, mas levando em consideração saneamento básico,
nutrição, habitação, alimentação e tantas outros aspectos.
Por isso, o PFL vota “não”, com a desvinculação.
O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PSDB entende que o Relator já estabeleceu a devida prioridade de
aplicação desses recursos, tanto no Bolsa-Escola quanto no Bolsa-Alimentação, nos
programas vinculados à educação, e não vê necessidade de fazer a vinculação
como está sendo proposta.
O PSDB vota “não”, com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero dizer inicialmente que este Governo
tem autoridade para falar sobre educação. Votamos aqui a Emenda Constitucional
nº 14, de criação do FUNDEF, que permitiu a universalização do ensino
fundamental.
No ano passado, 97% da crianças de 7 a 14 anos estavam na escola, e
haverá no ano que vem praticamente a universalização, com 99% das crianças na
escola. Como disse o Líder Inocêncio Oliveira, são 11,8 milhões de crianças que
receberão bolsa-escola este ano.
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Portanto, temos autoridade para falar em educação. Nunca se fez tanto no
tocante nessa área quanto neste Governo, mesmo contra o voto da Oposição.
Trata-se do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que basicamente
destina-se

recursos à educação e à saúde — saúde entendida também como

saneamento básico. A cada ano, o Congresso Nacional deve definir, em função das
circunstâncias, quanto vai aplicar em educação e quanto pode aplicar,
eventualmente, em saneamento. É preciso que se entenda que há circunstâncias
em que o investimento mais importante é no saneamento, o que permite a redução
da taxa de mortalidade infantil.
Então, a cada ano, o Congresso Nacional, na elaboração da peça
orçamentária, deve definir, em função da realidade de cada momento, onde vai
aplicar os recursos do Fundo da Pobreza.
Portanto, em defesa da educação, da saúde e do saneamento, o nosso voto é
“não” a essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O Governo vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência solicita aos Srs.
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência apela aos Srs.
Parlamentares no sentido de que permaneçam em plenário, pois ainda hoje teremos
mais 7 votações nominais. É absolutamente fundamental que todos permaneçam
em plenário até em respeito àqueles que assim tem feito ao longo das últimas
semanas.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência aproveita este instante
para saudar a presença entre nós de dois Parlamentares da República Argentina,
Dr. Ricardo Gomes Dias e Andreas Costa Zoto, que visitam o plenário da Câmara
dos Deputados acompanhados do Vice-Presidente, Deputado Efraim Morais.
Sejam

bem-vindos

a

esta

Casa,

companheiros

Parlamentares

do

MERCOSUL. Certamente teremos muitos assuntos em comum a tratar numa
agenda muito próxima. (Palmas.)
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apresentei ao Plenário da Casa, em março de 1999,
requerimento de instalação de CPI para investigar o ataque especulativo que a
moeda brasileira sofreu no período de janeiro a fevereiro daquele ano.
Procurei demonstrar que naquela oportunidade em que o País não dispunha
de

reservas

cambiais

houve

a

desvalorização,

absolutamente

brutal

e

despropositada, e que grandes bancos tinham obtido ganhos espetaculares. Tentei
também demonstrar que quem pagaria o prejuízo seria o Tesouro Nacional.
No Orçamento deste ano estão contabilizados 15,5 bilhões de reais de
prejuízos, decorrentes da desvalorização do câmbio em 1999. Esse é praticamente
o orçamento do Ministério e de toda a área da Educação.
À época, também desta tribuna, denunciei os Bancos Marka e FonteCindam.
Durante certo período, o Governo negou as denúncias, e só em audiência pública o
Presidente do Banco Central, Arminio Fraga, reconheceu de público o prejuízo, que
depois quantificamos em 1 bilhão e 600 milhões de reais.
Na BM&F demonstrei que 24 bancos ganharam, em vinte dias, 10 bilhões e
100 milhões de reais, sendo que o Banco Central do Brasil foi o grande perdedor
naquele processo, com 7 bilhões e 600 milhões de reais.
Portanto, Marka, FonteCindam e Banco Central foram os perdedores. Estava
superdimensionado o risco sistêmico, e nada justificava a forma como se processou
o socorro aos Bancos Marka e FonteCindam.
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Disse mais, Sr. Presidente, que alguns bancos, como o Chase Manhattan,
compraram 1 bilhão e 100 milhões de dólares de títulos da dívida externa do Brasil
na véspera da desvalorização. Alguns bancos compraram centenas de milhões de
dólares na Bolsa de Mercadorias & Futuros nos dois dias que antecederam à
desvalorização. Alguns fundos, como é o caso dos fundos do Banco Opportunity,
do Banco Pactual e outros tiveram lucratividade superior a 1000%, 700%, 500% no
mês de janeiro de 1999. Que tudo isso era absolutamente inaceitável e caberia ao
Banco Central do Brasil e ao Congresso apurarem o ataque especulativo.
Disse, e hoje repito, que os indícios de vazamento de informação e de
favorecimento a grandes bancos eram absolutamente inquestionáveis.
Esta semana, temos um fato novo: matéria publicada pela revista Veja.
Destaco, sobretudo, o que se refere ao Banco Pactual: uma conta no exterior que
teria sido utilizada para pagar àqueles que ofereciam informações ao Banco e três
celulares que seriam operados através desse processo. É o indício de autoria do
vazamento.
Minha denúncia mostrava as conseqüências do vazamento, o prejuízo ao
Tesouro e o favorecimento a grandes bancos.
Por isso, Sr. Presidente, baseado no dispositivo do

art. 52, § 6º,

do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apresento a V.Exa. requerimento
para que encaminhe ao plenário da Câmara o Projeto de Resolução nº 9, de 1999.
Há precedentes na Casa:

a própria PEC da Previdência Social. Já se

passaram 40 sessões ordinárias. Não houve parecer da Comissão de Constituição e
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Justiça e de Redação, embora o processo esteja lá para receber parecer há mais de
dois anos.
Sr. Presidente, V.Exa. prestará papel relevante a esta Instituição ao permitir
que a Casa, na sua soberania, delibere sobre a urgência, necessidade e
responsabilidade pública de se proceder a uma apuração isenta, com direito à
defesa e ao contraditório, mas que mostre ao País e ao mundo que o Brasil não se
rende ao ataque especulativo e que deseja investigar quais são as instituições que
protegeram seu capital com mecanismo de spread, que é legítimo, e aqueles que
foram favorecidos indevidamente. O País não pode pagar, sobretudo quando o
prejuízo acumulado só no Orçamento deste ano é de 15,5 bilhões de reais.
Encaminho o requerimento, já protocolado na Mesa, e espero que V.Exa. dê a
ele o prosseguimento regimental.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Aloizio Mercadante, a Mesa
recebe o requerimento de V.Exa. e, mesmo sem necessidade, antecipa-se a ele, já
que V.Exa. tem argumentos regimentais reconhecidos pela Mesa, quando invoca o
art. 52, que define as providências que podem ser tomadas pela Casa no instante
em que as Comissões ultrapassam o prazo determinado para apreciação de
matéria.
O inciso III do citado art. 52 estabelece o prazo de 40 sessões para
tramitação de matéria, em regime ordinário, nas Comissões. Esse prazo foi
ultrapassado, e muito.
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Respaldado no § 6º desse mesmo art. 52, V.Exa. invoca a faculdade de o
Presidente da Casa determinar o envio de proposição à Comissão seguinte ou
mesmo a Plenário, quando eventualmente não é votada no prazo preestabelecido.
A Mesa recebe, portanto, o requerimento de V.Exa. e fará imediatas gestões
para que a Comissão de Constituição e Justiça delibere sobre a matéria.
A Mesa irá saber as razões pelas quais o

projeto não foi votado pela

Comissão de Constituição e Justiça. Como tem feito em todos os outras casos, irá
valorizar a Comissão Permanente e estimulá-la a se manifestar-se no espaço de
tempo mais curto possível. Não havendo essa manifestação, essa matéria voltará, aí
sim, à deliberação final desta Presidência.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE – Sr. Presidente, só para entender. A
Comissão de Constituição e Justiça não deliberou e o Relator não pediu a
prorrogação do prazo por 10 sessões para apresentar o

parecer. Portanto, já

caducou.
Lembro que a PEC nº 472, de 1987, que tratava da regulamentação da edição
das medidas provisórias, teve idêntico encaminhamento. Foi deferida questão de
ordem suscitada pelo Deputado José Genoíno, e, portanto, já temos precedência da
possibilidade de o Presidente, de ofício, enviar a matéria ao Plenário.
Esse é um grande debate para o Brasil. O prejuízo no Orçamento é de 15,5
bilhões de reais. Os dados são absolutamente contundentes. Há novas informações
que mereceriam uma investigação.
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Uma revista, isoladamente, não tem como concluir um processo como esse,
muito menos um Parlamentar sem os recursos e os instrumentos de que uma CPI
dispõe.
O único órgão que poderá cumprir este papel com isenção, com seriedade e
com profundidade é o Congresso Nacional e, paralelamente, o Banco Central, que já
o poderia ter feito e não o fez.
Por isso, peço a V.Exa. que pondere sobre esse requerimento, porque seria
um exemplo da democracia brasileira não só em relação à nossa história
econômica, mas também a outros países que viveram e viverão ataque especulativo
semelhante a esse que ocorreu com o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Aloizio Mercadante, a Mesa
recebe sua proposta com a seriedade que ela merece. E

a decidirei inclusive

invocando o precedente histórico que V.Exa. apresenta em relação à PEC da
Previdência. Todavia,

não abrirei mão de fazer as gestões, como aconteceu à

época — lembro-me muito bem, o Deputado Luis Eduardo era o Presidente da
Casa —, para que a Comissão possa sobre ela deliberar. Não havendo essa
possibilidade, certamente, aí sim, caberá uma decisão desta Presidência.
A Mesa examinará o requerimento com absoluta seriedade e preocupação
que o tema merece, Deputado Aloizio Mercadante.
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O SR. IÉDIO ROSA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, quero anunciar a esta Casa que no dia 16 próximo passado não
pude vir a Brasília, porque São Pedro da Aldeia, nosso Município, comemorou 384
anos de fundação. E eu lá estive representando a Câmara Federal. Lá esteve
também o Governador do Estado, oportunidade em que anunciou uma série de
medidas em benefício do Município.
No último dia 13, estive em Arraial do Cabo, também na região dos Lagos,
que comemorou 16 anos de sua emancipação política. E infelizmente, por questão
de desavenças políticas, a população de Arraial do Cabo não teve a felicidade de
receber o nosso Governador.
Espero que o Governador reveja sua posição e vá até Arraial do Cabo,
porque S.Exa. teve boa votação naquele Município.
Em Saquarema, o saquaremense ficou mais feliz, porque recebeu a visita do
Governador do Estado, por ocasião do aniversário daquela cidade — 160 anos —,
como também pelos benefícios recebidos. O Governador Anthony Garotinho assinou
vários convênios que visam beneficiar a população daquele Município. E
efetivamente essa posição é a que deve ser marcada.
São Pedro da Aldeia está satisfeita, Saquarema também, mas Arraial do
Cabo não teve a mesma sorte. Daí por que espero que o Governador reveja sua
posição e visite a querida cidade de Arraial do Cabo, que também precisa de
benefícios por se tratar de Município pobre. E, com certeza, se o Município receber
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benefícios poderá desenvolver-se. O Governador tem ajudado a vários Municípios e
obviamente Arraial do Cabo não ser exceção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Vou encerrar a votação.
Se algum Sr. Parlamentar ainda não tiver votado, que venha fazê-lo
imediatamente.
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O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB-RS. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer um registro, no meio dessa crise de
energia elétrica que assola quase todo o País.
Ontem tivemos um fato auspicioso nos Municípios gaúchos de Dona
Francisca, Nova Palma e, sobretudo, Agudo: a inauguração de usina hidrelétrica
com capacidade de produzir 125 megawatts.
O Sr. Vice-Presidente da República esteve presente ao evento, juntamente
com os Governadores dos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná e outras
autoridades. O registro se faz necessário pelo simples fato de que, neste instante,
há uma crise em que se questiona o modelo energético brasileiro.
Na construção dessa usina, cujas obras foram iniciadas ainda há três
Governos, reestruturadas no Governo anterior e concluídas no atual Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, houve uma parceria extraordinária a assinalar. De um
lado, o Governo Federal, que cedeu ao Estadual o direito de utilização do poder
hidrelétrico daquele rio pelo prazo de 35 anos; de outro, os Municípios de Nova
Palma, Agudo e da região que cooperaram para que esse evento se concretizasse.
Há também que se assinalar — e esse fato é importante — a cooperação e
participação das três esferas de Poder federal, estadual e municipal e da iniciativa
privada.
A usina foi concluída no prazo recorde de 30 meses, com a participação do
Poder Público estadual, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, das
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Companhias INEPAR e COPEL, do Paraná, da CELESC, de Santa Catarina, Santa
Felicidade, dos Grupos Gerdau e Desenvix, do Rio Grande do Sul.
Trata-se, portanto, de associação extremamente importante, que mostrou
que a parceria entre as iniciativas pública e privada pode produzir bons resultados.
Faço esse registro para demonstrar que há aspectos positivos, pois nos Rios
Uruguai e Itá foi construída usina seguindo o mesmo modelo.
Espero que, em relação ao carvão, na cidade de Charqueadas, no Rio Jacuí,
seja concluída a usina, projeto também da iniciativa privada e do Poder Público.
Aliás, na cidade de Candiota, próxima a Bagé, será construída a Usina de Candiota
III, que já está sendo licitada pelo Poder Público.
Na inauguração da Usina de Dona Francisca esteve presente a destacada
figura pública do Vice-Presidente da República, Sr. Marco Maciel, admirável sob
todos os títulos, que ali representou o Presidente da República, Sr. Fernando
Henrique Cardoso.
Também estiveram presentes à inauguração autoridades federais e estaduais
dos três Estados da Região Sul e representantes da iniciativa privada, com quem
me congratulo por produzirem em momento de crise evento positivo na geração de
energia, visando alavancar o crescimento e o desenvolvimento do País.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência vai encerrar a votação.
Sras. e Srs. Deputados, considerando que vários Parlamentares solicitaram a
palavra, devo dizer que todos terão oportunidade de manifestar-se no decorrer das
votações.
Além disso, eu não gostaria que as votações se retardassem mais do que o
necessário, em detrimento de outras manifestações que poderão ocorrer durante as
7 votações nominais.
Consulto se há algum Parlamentar em plenário que ainda não tenha votado.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, estávamos realizando reunião de bancada com alguns Deputados,
e aproveitamos a oportunidade para convidar todos para que venham a plenário.
Em geral, V.Exa. tem feito com que o quorum registrado no painel se
aproxime ao registrado nas portarias da Casa, do qual neste momento estamos
distante. Talvez seja o caso de se adotar esse critério constante e comum que
hoje...
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa atende ao apelo de V.Exa. e
aguardará mais um pouco. Temos 406 Parlamentares da Casa e 361 Parlamentares
no plenário.
Apelo aos Sr. Parlamentares para que compareçam ao plenário, porque,
repito, haverá efeito administrativo sobre todas as votações nominais de hoje.
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O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PPB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, hoje tivemos importante reunião do Comitê Gestor da Crise
Energética. Dela participaram o Presidente Fernando Henrique, os Ministros José
Jorge e Pedro Parente, o Secretário-Geral da Presidência da República, Aloysio
Nunes Ferreira, diversos Líderes desta Casa, Parlamentares, membros da Comissão
de Minas e Energia e da Comissão de Infra-Estrutura do Senado.
Na oportunidade, foram debatidas as medidas propostas pelo Governo e sua
repercussão na sociedade, e avaliado se é melhor que cada um de nós controle o
seu consumo, ao invés de o Governo fazê-lo em cada região, porque poderá cortar
energia de quem estiver cumprindo a sua cota.

Ou, pior ainda, que ninguém

controle o consumo e o apagão ocorra aleatoriamente em função da sobrecarga
sobre o sistema.
Portanto, a proposta que está sendo apresentada é boa. Temos no País 74
mil gigawatts de capacidade instalada de geração de energia. O pico de consumo
está em 56 mil megawatts.
É preciso observar, Sr. Presidente, que no início do debate sobre a crise
energética, dia 24 de abril, o pico de consumo no País foi de 56 mil megawatts. Na
medição de ontem, o pico de consumo foi de 49 mil megawatts. É uma diferença
significativa. Nota-se que a população está engajada.
Cabe aqui um agradecimento a todos os brasileiros que perceberam a
gravidade da crise e a necessidade de colaborar. Já reduzimos de 56 mil para 49 mil
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megawatts o consumo no horário de pico. Isso demonstra que praticamente metade
do objetivo do Governo de racionamento, 20%, já está atingido de imediato, pela
sensibilidade das pessoas, pela ação rápida de instituições, indústrias, inclusive
desta Casa, que deu exemplo imediato de corte de energia.
Portanto, Sr. Presidente, vamos apoiar as medidas do Governo. Tem a
sobretaxa? Tem, sim. Mas para os que consomem até 100 megawatts não haverá
sobretaxa, nem cota de redução. Se os que consomem até 100 megawatts
economizarem 17% da sua energia, vão pagar a metade da conta; se economizarem
34%, não pagarão nada. Ora, esse é um programa que beneficia o pequeno
consumidor. Aos médios consumidores a tarifa será acrescida em 50% e terão de
reduzir 35% o consumo para não ter acréscimo na conta. E ao grande consumidor o
acréscimo é de 200%. Mas como grande consumidor, como pessoa de posse, nós
sabemos que não faz diferença o tamanho da sua conta. Neste, sim, fará efeito o
corte de três dias, quando da primeira incidência, e seis dias, quando da segunda.
Não haverá, Sr. Presidente, surpresas para o consumidor. Ele receberá em
sua próxima conta aviso da redução que já conseguiu e de quanto precisa ainda
reduzir. E, na conta seguinte, então, ou bônus, ou a sobretaxa ou aviso de corte.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Presidência vai encerrar a votação.
Antes, concede a palavra pela ordem ao Deputado Odelmo Leão e, em seguida, à
Deputada Luci Choinacki
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, compareci à reunião de hoje sobre a reserva de energia elétrica no País
e fiz um apelo ao Governo: antes de falar sobre multas, que usasse a imprensa
nacional para agradecer a sociedade brasileira pela maneira como acatou a
solicitação governamental, pela forma como aderiu a esse movimento.
A sociedade brasileira tem demonstrado que dará a resposta adequada, e,
juntos, Governo e sociedade, venceremos a crise .
Aproveito a oportunidade, em respeito a todos que estão aqui desde às 15h,
para pedir que V.Exa. encerre a presente votação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem a palavra, pela ordem, a nobre
Deputado Luci Choinacki.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, quero registrar importante fato que aconteceu no Paraná há poucos
dias. O Tribunal Internacional contra os Crimes do Latifúndio e da Política
Governamental de Violação dos Direitos Humanos no Paraná, organizado pela
Comissão Pastoral da Terra, Comissão de Direitos Humanos da OAB, Comissão de
Direitos Humanos da Câmara, várias entidades da sociedade civil e pessoas do
maior envolvimento em defesa dos direitos humanos do Brasil — tendo como
Presidente o Dr. Hélio Bicudo, Vice-Prefeito de São Paulo, advogado e Presidente
da Comissão Internacional dos Direitos Humanos, e como Promotor o professor,
Diretor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Buenos
Aires, Eugênio Zaffaroni —, apontou as seguintes conclusões e recomendações,
diante das denúncias dos crimes cometidos pelo Governo Jaime Lerner, do Paraná:
16 assassinatos; 324 pessoas feridas; 31 atentados de homicídio; 45 ameaças de
morte; 480 prisões arbitrárias; 7 casos de tortura; 134 ações de despejo.
Esse é o Estado de paz que o Governo do Paraná diz existir. Após o
assassinato, o autor se faz de vítima, de acordo com o Tribunal, ao comentar que o
Governador paranaense foi convidado, mas expediu documento atribuindo ao
Tribunal caráter de evento cênico, sem valor.
Mas o Tribunal deu sua sentença:
(...) o Governador do Estado do Paraná tem atuado de
forma a impedir a reforma agrária que a Constituição

683

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

brasileira impõe, mantendo intocado o sistema fundiário
que pune o trabalhador da terra; o Poder Judiciário desse
Estado, mediante a concessão de liminares sem
aprofundamento do exame da questão social envolvida,
tem se aliado às forças reacionárias do latifúndio; a
Polícia

Militar

desse

Estado,

no

cumprimento

de

determinações do Governo local, ou atuando como
verdadeiro poder paralelo, é diretamente responsável
pelas violações dos direitos humanos descritas neste
Tribunal Internacional.
É, assim, fundamental que se adote uma definição
típica do que sejam crimes contra os direitos humanos
para efetivar o processo e julgamento, ao mesmo tempo
que se adote a legislação necessária para elidir a
competência da Justiça Militar no processo e julgamento
dos crimes cometidos por policiais militares contra civis;
este Tribunal
violações

de

conhecimento

reconhece
direitos

a

responsabilidade

humanos

de

que

pelas
tomou

no presente julgamento no Governo do

Estado do Paraná.
Na

qualidade

de

Presidente

deste

Tribunal,

permito-me fazer recomendações ao Governo brasileiro
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que, no cumprimento de suas obrigações, atente à
decisão ora tomada e cumpra a lei existente.
Esta sentença foi tomada pelo Tribunal Internacional no Paraná.
Amanhã, às 11h, será entregue ao Ministro da Justiça e ao Presidente do
Congresso Nacional essa sentença, pedindo providências para que sejam votados
rapidamente os projetos sobre transferência do julgamento dos crimes contra os
direitos humanos para a esfera

federal, onde a pressão do latifúndio é menos

evidente do que nos Municípios, como no caso do Município de Eldorado do Carajás
e de outros que estão sendo questionados pela possibilidade de várias lideranças
que atuam nos tribunais se aliarem ao grande latifúndio.
Faço este registro da condenação, baseada nas acusações, determinada pelo
Tribunal no Paraná. Lamento que o Governo não tenha estado presente e não tenha
mandado nenhum representante ao Tribunal.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado
Orlando Fantazzini, pela ordem. Em seguida, encerrarei a votação. Os demais
Parlamentares terão oportunidade de falar durante a próxima votação. Afinal de
contas, não estamos mais no Pequeno Expediente.
Tem a palavra o nobre Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o pressuposto democrático é que todos
são iguais perante a lei, sem qualquer tipo de discriminação.
Infelizmente, há ainda discriminação em nosso País, e muitos jovens que
portam tatuagens em seus corpos são impedidos de prestar concursos públicos em
razão delas.
Estamos apresentando, Sr. Presidente, projeto de lei no sentido de vedar por
completo os editais de concurso público que contenham discriminação às pessoas
que portem tatuagens discretas, para que o princípio democrático de que todos são
iguais perante a lei prevaleça em nosso País.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Será encerrada a votação. Consulto se
existe algum Parlamentar no plenário que não tenha votado ainda.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem. É para falar sobre o assunto da votação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra para falar sobre o
processo de votação.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar que o Orçamento da União
destina 1,7 bilhão de reais para a renda mínima associada à educação, ou seja, a
bolsa-escola. São exatamente, Sr. Presidente, 100 milhões a mais do que foi dado
aos Bancos Marka e FonteCindam.
Se não aprovarmos essa emenda não haverá, certamente, atuação decisiva
no sentido de mudar a situação da educação no País.
O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Moroni Torgan, V.Exa. está
pedindo a palavra para falar sobre o processo de votação?
O SR. MORONI TORGAN – Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Então, tem V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, a meta da Presidência da Câmara é encerrar as sessões o
mais rápido possível.
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Nesse sentido, solicito a todos os Srs. Parlamentares que permaneçam em
plenário para que possamos, subseqüentemente, fazer as demais votações sem
perda de tempo.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa reitera a solicitação de V.Exa.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu sei que existem vários problemas, como a iluminação
da Casa, mas nós estamos diante da votação de emenda a projeto de lei
complementar, o que exige maioria absoluta.
A praxe da Casa tem sido a seguinte: quando o Governo precisa dos 257
votos, fica-se esperando que o painel chegue até uns 450 votantes. Para as
oposições vencerem esta votação, é preciso que o painel registre pelo menos o
quorum de 450 Parlamentares.
Eu espero que a Presidência, neste caso, adote o mesmo procedimento que
tem adotado quando das votações interessam ao Governo, ou seja, aguardar o
quorum de 450 Parlamentares.
Dessa forma, solicito a V.Exa. que faça a votação se prolongar um pouco
mais para que outros Parlamentares possam votar neste caso específico.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Lamentavelmente, a Mesa não
atenderá à solicitação de V.Exa., porque o número de votantes está apenas a 6
Parlamentares do total de presentes na Casa neste instante. Portanto, a Presidência
segue a mesma regra daqueles que ...
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O SR. FERNANDO CORUJA – Quatrocentos e vinte e sete, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Quatrocentos e vinte e sete. O número
de presentes na Casa que a Mesa tinha era 411.
V.Exa. há de compreender que uma quantidade bem razoável de
Parlamentares votou, e outros terão a oportunidade de fazê-lo nas votações
subseqüentes. Aqueles que não o fizerem, lamentavelmente, sofrerão os efeitos
administrativos cabíveis.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Está encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado da votação: 193 votos “sim”; 213 votos “não”;
abstenção, nenhuma. Total: 406.
Foi rejeitada a emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Passa-se à votação do seguinte
requerimento de destaque para votação em separado:
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 57, do
Deputado Alceu Collares, acrescentando ao art. 2º do
PLC nº 187/01 novo inciso VII, com a seguinte redação,
com o objetivo de vê-la incluída na redação final:
‘Art. 2º - ...................................................................
I - ...........................................................................
VII - As receitas oriundas da alienação de bens
apreendidos pela Secretaria de Receita Federal sobre os
quais recaia pena de perdimento serão destinadas às
ações do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
de que trata a Emenda Constitucional nº 31/00.
Assina o Deputado Fernando Coruja, a quem concedo a palavra para
encaminhar favoravelmente, como autor.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem
para falar sobre o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem a palavra, para falar sobre o
processo de votação, o Líder Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, creio que todos tomaram conhecimento de que, desde
ontem, a Câmara dos Deputados aderiu ao racionamento de energia.
Embora ainda não tenhamos votado o projeto de resolução que vai permitir
que as sessões se realizem das 13h às 18h, podendo se estender até as 19h,
desde ontem os setores administrativos da Casa encerram seus trabalhos às 19h.
Ora, Sr. Presidente, seria ruim, tendo começado a vigorar ontem o novo
horário, não cumpri-lo hoje.
A votação de destaque mais importante era a que acabou de ser feita. Todos
os destaques precisam de 257 votos, pois se trata de projeto de lei complementar.
Por isso, apelo aos Srs. Deputados autores de destaques para que examinem a
possibilidade de retirá-los, a fim de que possamos concluir a votação

da

regulamentação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Esse projeto não pertence ao Governo, pertence à Nação, é do interesse de
todos.
É o apelo que faço neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O apelo de V.Exa., Deputado Inocêncio
Oliveira, certamente, deve ser dirigido aos Líderes ou autores do requerimento. A
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Mesa pode dizer apenas que de fato há premente necessidade da aprovação deste
projeto. Mas a decisão é dos autores de requerimentos.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Deputado
Fernando Coruja, para encaminhar, a não ser que S.Exa. abra a mão do destaque.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, com todo o respeito que temos ao Deputado Inocêncio Oliveira, não
podemos — porque o Governo não investiu recursos na hora adequada na
construção de usinas hidrelétricas e termelétricas, porque o Governo desconheceu
a grave crise de energia que há muito se desenhava — permitir que a palavra dos
Deputados que querem manifestar-se a respeito dos projetos seja cassada.
Estamos aqui desde as 16h, eminente Deputado Inocêncio Oliveira.
Estudamos aprofundadamente o projeto para apresentar emendas que têm por
finalidade aperfeiçoá-lo. E esta emenda do Deputado Alceu Collares tem esse
objetivo.
Não podemos, de maneira nenhuma, aceitar o apelo, pois a crise não foi
provocada pela Oposição. Estamos dispostos a colaborar para ajudar o País a sair
da crise, mas não dessa forma, porque o processo de discussão tem de se travar, o
debate tem de ser amplo. Esta é a função do Parlamento.
Aliás, se este Parlamento tivesse discutido mais a questão da energia, esse
problema poderia não estar acontecendo. Se o Governo tivesse escutado os
Parlamentares da Oposição que falaram da crise de energia, talvez

ela não

estivesse ocorrendo. É importante que esta Casa debata os grandes problemas
nacionais. Não podemos fazer acordos apenas para convalidar aquilo que o
Governo estabelece.
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Por isso, Sr. Presidente, não abrimos mão da palavra. Queremos votar todos
os DVS apresentados de forma a aperfeiçoar o projeto. Este, particularmente, diz
respeito a emenda aditiva do Deputado Alceu Collares que tem por escopo destinar
as receitas oriundas de alienação de bens apreendidos pela Secretaria da Receita
Federal para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. A alienação desses
bens tem servido, e muito, para procedimentos políticos não muito adequados.
Esses bens são apreendidos e leiloados. Alguns são destinados a causas
importantes, de assistência social, mas não há uma regra específica quanto à sua
destinação. Há a estimativa de que pelo menos 100 milhões de reais por ano sejam
arrecadados com esses bens. O eminente Deputado Alceu Collares, no intuito de
colaborar com o Governo, quer aumentar o Fundo de 4 bilhões para 4,1 bilhões,
para que haja mais dinheiro para erradicar a pobreza no Brasil.
Portanto, votamos pela aprovação do destaque. Solicitamos que tanto as
bancadas de Situação quanto as da Oposição encaminhem o voto “sim” ao destaque
proposto pelo Deputado Alceu Collares.
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O SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CESAR BANDEIRA (Bloco/PFL-MA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior votei com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra ao Deputado Alceu
Collares, como autor da emenda, para encaminhar favoravelmente.
O SR. ALCEU COLLARES (Bloco/PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Oposição é teimosa, perseverante. Pode ser
que, em determinado momento, nossos argumentos escapem ao julgamento político
e sensibilizem, do ponto de vista social, Deputados e Deputadas da Situação.
Apresentamos

emenda que destina valor aproximado de 100 milhões de

reais mensais em bens apreendidos para o Fundo. A Receita Federal dispõe desses
recursos sem qualquer destinação, sem qualquer vinculação. Nem mesmo se sabe
para onde a Receita Federal, por meio do seu titular, encaminha esses recursos. Por
isso, nossa emenda visa permitir que o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza possa contar anualmente com, no mínimo, 100 milhões.
Mais que isso, estamos repetindo, ao cansaço, que o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, que estamos votando, é uma gota de água no oceano das
necessidades do pobre, do indigente, do excluído, do miserável. Se esta Casa não
se sensibiliza com eles, mais cedo ou mais tarde as multidões chegarão às elites,
que, em vez de perderem só os anéis, perderão também os dedos, pois estão
oprimindo demasiadamente a miséria e concentrando a riqueza nas mãos da
minoria.
O culpado é Fernando Henrique Cardoso, com esse neoliberalismo
extremamente corrupto, do primeiro ao quinto — está aí a CPI sendo negada; está
aí o Cacciola, andando de moto na Itália. É sinal dos tempos a insensibilidade dos
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partidos que dão sustentação política ao Governo? Será que não são capazes de se
sensibilizar pelo pobre e pela miséria?
Destaco a presença do Deputado Mendes Ribeiro Filho, que, sensível —
sensível! — votou a favor da outra emenda. Com esta não vai votar? Não há
problema. Cada um vota de acordo com sua consciência, e eu peço que cada um
vote com o seu coração.
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O SR. ZEZÉ PERRELLA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ZEZÉ PERRELLA (Bloco/PFL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior votei de acordo com a orientação da bancada.
O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB-PA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na última votação acompanhei a orientação do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Para orientação da bancada, como vota
o PHS?
Os Srs. Parlamentares terão a oportunidade de registrar seu voto durante a
votação eletrônica.
O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente, peço a palavra .
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como Relator, tem V. Exa. a palavra.
O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao comentar o discurso do ex-Governador e
Deputado Alceu Collares, gostaria de dizer do respeito e admiração que temos pela
inteligência de S.Exa. Ocorre, no entanto, que o objetivo da oratória não é somente
falar a verdade, mas também persuadir as pessoas dos fatos estabelecidos.
Ora, a Emenda nº 57 propõe que a arrecadação dos bens apreendidos pela
Secretaria da Receita Federal e submetidos a leilão — 100 milhões de reais ou algo
parecido — seja destinada ao Fundo. Atualmente, todos os produtos aprendidos
pela Receita Federal são doados, primeiramente, para uso na própria administração
pública. Nos outros casos, são doados a inúmeras entidades filantrópicas sem fins
lucrativos, de idoneidade indubitável e comprovada. Para que esses bens sejam
transformados em recursos efetivos, para posterior disponibilização em favor do
Fundo, eles precisariam ser comercializados, o que implica montar uma estrutura de
mercado, legitimando, dessa forma, o contrabando. Nós iríamos oficializar o
contrabando, a comercialização de produtos contrabandeados.
Em face do exposto, a Relatoria opina pela rejeição da emenda.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Têm a palavra os Srs. Líderes, para
orientação das bancadas — e realmente faço apelo aos Srs. Líderes para que sejam
bastante breves, apenas orientando o voto, favorável ou não, pois a matéria já foi
por demais debatida.
Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco Parlamentar PL/PSL vota “sim”, porque ficamos impressionados
pela forma como, às vezes, a desinformação acontece mesmo em nosso meio.
Esses bens da Receita Federal se perdem, vão se deteriorando com o tempo, são
jogados de qualquer maneira. Quando começam a ser aproveitados de alguma
forma, eles já perderam muito de seu valor.
Portanto, o Bloco Parlamentar PL/PSL vota “sim”.
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, entendemos que esta emenda vem em boa hora, pois visa a destinar
cerca de 100 milhões de reais, com a alienação de produtos apreendidos, fruto da
sonegação, ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. É até educativo o fato
de o trabalho da fiscalização ter direta ligação com o beneficiário. Entendemos que
dessa forma estaremos fugindo da prática fisiológica da doação — uma vez que
algumas entidades dela fazem mau uso —, protegendo o trabalho da Receita e, de
forma correta, levando de volta à sociedade aquilo que lhe estava sendo furtado pela
via da sonegação.
Portanto, orientamos nossa bancada no sentido de votar "sim" à emenda
proposta pelo PDT.
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O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT-RN. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco Parlamentar PDT/PPS vota “sim” à emenda, por achar que é
uma forma de a sociedade brasileira arrecadar mais fundos e de modo legítimo.
O argumento de que se favoreceria o contrabando, com a venda de
mercadorias apreendidas pela Receita, não tem nenhuma base legal, tendo em vista
que a própria Receita Federal já promove leilões, em todo o Brasil, para vender
material apreendido a pessoas reconhecidamente honestas, com CPFs, impostos
pagos etc. A própria Receita oferece notas fiscais e recibos competentes.
Por isso, o Bloco Parlamentar PDT/PPS vota “sim” à emenda.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPB recomenda o voto “não”.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PT entende que a proposta apresentada pelo Deputado Alceu Collares é
absolutamente correta. Ela amplia as fontes das receitas que comporão os 4 bilhões
de reais necessários ao complemento dos recursos anuais para o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza.
Não concordamos com o parecer do Relator, no sentido de que a destinação
desses recursos ao Fundo possa, eventualmente, estimular o contrabando em nosso
País. Não há nexo nesse tipo de afirmação. Trata-se de destinação nobre e eficaz.
Em vez de se dispersarem esses recursos, doando-os, de forma genérica e
assistencialista, a entidades filantrópicas, que se realizem leilões — como já são
efetuados hoje — com transparência e eficiência, para que esses recursos possam
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assegurar a realização de programas de grande alcance social e capazes de
combater a pobreza em nosso País.
Por isso mesmo, o PT vota “sim”.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, tem razão o Relator.
O PMDB vota “não”.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, creio que o Relator tem toda a razão. Destinar o produto que for
arrecadado através de contrabando para o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza seria a legalização do contrabando no País.
Além do mais, todo esse produto, variável de acordo com a fiscalização e com
o momento, não seria uma renda definitiva, certa. Inclusive já tem destinação:
entidades de caridade, a própria administração pública e assim por diante.
Sr. Presidente, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza precisa dos 4
bilhões que foram alocados por meio de fontes legítimas e corretas e serão
aplicados durante dez anos, para que possamos diminuir a disparidade entre as
pessoas, as famílias, os Municípios, os Estados e as regiões do País.
Por isso, o PFL vota “não”.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB entende que os aportes de
recursos para o Fundo já estão perfeitamente identificados, dando certeza à
sociedade e ao Governo de que, de fato, existirão. Esta emenda, na verdade, cria
expectativa que poderá ou não acontecer.
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Dessa forma, a aprovação da emenda não contribuiria para o aprimoramento
do projeto de lei.
O Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota “não”.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, não podemos montar uma estrutura enorme para comercializar todos os
produtos que a Receita Federal vai reter.
Não querendo polemizar com o Deputado Alceu Collares, digo a S.Exa. que
dá, sim, para uma família com duas crianças de 7 a 14 anos, que vai ganhar 15 reais
por criança (30 reais), ou com três crianças (45 reais), comprar um bom rancho. Se
olharmos pela ótica de ex-Governador, de Deputado Federal ou Estadual, de
empresário, é claro que 15 reais é pouco. Mas temos de olhar para aqueles 30
milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza que serão favorecidos
com o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, as 10 milhões de crianças de 7
a 14 anos, as grávidas pobres e as crianças de 0 a 6 anos que também serão
beneficiadas com a bolsa-alimentação.
Desmerecer essa ajuda é fechar os olhos ou olhar com olhos de rico.
Sr. Presidente, vamos votar “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência solicita aos Srs.
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. MATTOS NASCIMENTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a recomendação do PL.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Presidência vai decidir questão de
ordem sobre o funcionamento da Casa.
Após o término da votação da urgência constitucional, votaremos o projeto de
resolução apresentado à Mesa. Depois de sua apresentação, o projeto passou a
tramitar com o unânime apoio da Mesa e, em seguida, de todo o Colégio de Líderes.
Não iniciarei o debate do projeto de resolução neste instante. O debate
poderá ocorrer no momento em que a matéria for à votação.
Esse projeto determina, entre outras questões de ordem administrativa, o
novo horário para realização das sessões ordinárias da Casa: 13h para o início da
sessão, 15h para o início da Ordem do Dia e 19h, impreterivelmente, para o término
da sessão.
Como ainda não tivemos condições de votar esse projeto de resolução e hoje,
infelizmente, o início da Ordem do Dia só ocorreu às 17h, quero antecipar aos Srs.
Parlamentares que, em função da importância da matéria, às 19h prorrogarei a
sessão por uma hora.
Informo ainda que, após o encerramento, as luzes das dependências da Casa
ficarão acesas por mais 30 minutos, para que os Srs. Parlamentares se desloquem
até seus gabinetes e deixem as dependências da Câmara dos Deputados.
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O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, quero informar à Casa que os trabalhadores ligados à Light, no Rio
de Janeiro, que foi privatizada, desde sexta-feira passada estão em greve, devido à
demissão de 280 funcionários da empresa. Haveria outra lista com 481 empregados.
O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro oficializou que a greve é legal e
que o momento que estamos atravessando é caótico na questão da energia.
Portanto, a empresa não poderia tomar qualquer atitude quanto à demissão.
Por isso, é extremamente importante não só para aqueles trabalhadores que
estão lá, mas também para todo o sistema sentir que essa situação que acontece
com os funcionários da Light pode ocorrer com os trabalhadores dos demais
segmentos

da

economia,

fazendo

com

que

vários

deles

possam

ficar

desempregados.
Sr. Presidente, é fundamental termos nesta Casa um projeto que dê
estabilidade no emprego a todos aqueles trabalhadores que, por acaso, forem
atingidos pelo racionamento de energia.
Hoje, se temos a economia se desenvolvendo, ao mesmo tempo temos de
garantir o emprego desses companheiros, porque não têm culpa da situação que
está atravessando o País.
Portanto, é fundamental começarmos a discutir a fundo a necessidade, sim,
de haver estabilidade no emprego para os trabalhadores, para não serem
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prejudicados por esse racionamento de energia, que não é culpa deles, nem da
população mais humilde. Há um culpado, e esse culpado é o Governo FHC.
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O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO CELSO (PT-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com a bancada do PT.
O SR. JOÃO HENRIQUE (PMDB-PI. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, acompanhei a orientação do partido.
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O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna apenas para fazer uma
crítica preliminar ao Governo, que, antes de lançar o plano de racionamento de
energia, decidiu apenar a indústria da diversão.
Na verdade, não houve no Brasil, ao contrário do que aconteceu na Califórnia
em 1973, uma discussão sobre o que é e o que não é essencial. Se considerarmos
o número de empregos, a indústria da diversão tem performance melhor do que a
indústria automobilística.
Além disso, ao apenar a indústria da diversão, o Governo comete um erro que
não deveria ser cometido. Neste momento histórico, as pessoas que estão na
indústria da diversão, sobretudo os artistas, são aliadas potenciais desse
movimento, que visa a conscientizar a população para poupar mais energia.
Estamos observando hoje, apesar da crise que se acentua, grande orfandade
da sociedade brasileira. O Presidente da República não lidera o processo; a
Oposição ainda não disse a que veio, e o povo brasileiro, mais maduro do que os
políticos, vai tomando as suas posições e encontrando seus caminhos sem que haja
uma organização da sociedade, sem que o Governo chame os diretores de
televisão, os grandes artistas ou sequer a Oposição para discutir.
No momento que vivemos, apesar das críticas que fazemos uns aos outros, é
necessária a união da Oposição, de um lado, e do Governo, de outro, para haver
troca de informações.
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Sr. Presidente, entramos em economia de guerra, e só a população percebeu
a situação. Este Plenário, o Senado Federal e a Presidência da República, exceto
pela criação de comissão encabeçada por um burocrata, ainda não se deram conta
da dimensão política do problema.
É lamentável registrar que, a essa altura da crise, os políticos brasileiros
estejam ausentes do problema de forma articulada. É pena, porque a população,
mais uma vez, mostrou que está muito à frente do nosso trabalho.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicito aos Srs. Parlamentares que
sejam breves, a fim de que todos possam fazer uso da palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nesta sessão, vários Líderes do Governo externaram alegria de ver que
a população está participando do esforço de contenção de energia. Afinal de contas,
o programa amedronta as pessoas e é baseado em mais cobrança.
No momento em que grande parte da população está imbuída do propósito
efetivo de contribuir, podemos verificar que, no Rio de Janeiro, a Light, distribuidora
de energia, não entra com sua parcela de contribuição e demite trabalhadores, além
de ameaçar com mais demissões.
Neste momento em que o Governo pede a contribuição e a colaboração da
sociedade, seria oportuno que o que está sendo chamado de “Ministério do Apagão”
pudesse também tomar a decisão política de impor penalidades àquelas empresas
que, a princípio, em vez de colaborarem, a exemplo de toda a população, partem
para demissão e ameaça, o que é inaceitável.
Outro esforço que precisa ser desenvolvido pelo Governo, quando tenta taxar
consumidores que gastam pouca energia, até 200 quilowatts, é no sentido de agir
também fortemente naquelas empresas que já estão ganhando e especulando com
a crise. Vejam o caso da Companhia Siderúrgica Nacional. Tinha contrato para
recebimento de energia, e passou a gerá-la porque investiu no setor. No entanto,
continua recebendo a mesma quantidade de energia e negociando a excedente.
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Quer dizer, compra energia da distribuidora à média de 60 dólares o quilowatt e a
vende a 450. Percentualmente, a CSN hoje está ganhando mais dinheiro com a
venda de energia do que com o aço.
O Governo precisa ter a mesma mão firme com a especulação — a qual se
está constituindo nas empresas com a venda de energia — que está tendo com os
consumidores da classe média brasileira.
Muito obrigado a V.Exa., Sr. Presidente.
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O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção para a próxima sessão plenária desta
Casa, a ser transformada em Comissão Geral para tratar do racionamento de
energia e da privatização do setor elétrico. A Comissão colaborará no debate sobre
o gravíssimo momento que atravessamos com a crise energética.
Temos em mãos documento do Conselho Nacional de Política Energética, de
dezembro de 2000, assinado inclusive pelos Srs. Pedro Malan e Pedro Parente, pelo
Diretor da ANEEL, do ONS, que sinalizava a gravidade da crise e já a prenunciava.
Os membros do Governo não leram os documentos que anunciavam dificuldades.
Agora, há movimentação para criar expectativa junto ao consumidor residencial,
principal atingido nesta situação de contingenciamento e sacrifício.
Sr. Presidente, isso não pode acontecer dessa maneira, até porque os
consumidores residenciais no Brasil consomem 26% da carga elétrica brasileira, ou
seja, um quarto. Portanto, não podem ser os principais alvos dessa ofensiva de
contingenciamento. É preciso discutir com o setor industrial, comercial e de serviços
políticas para contribuir neste momento que estamos vivendo. A população, de certa
maneira, está respondendo devido à pressão e ao investimento do Governo em
mídia. Sabemos que a crise é muito grave. Apenas a ação dos consumidores
residenciais não impedirá corte de energia, a continuar o esvaziamento dos
reservatórios, como está acontecendo.
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O reservatório de Sobradinho, na Região Nordeste, está hoje com 25%.
Alguns reservatórios do sistema Furnas estão com 15%, 16% e 17%. Isso é
gravíssimo, uma vez que se aproxima a possibilidade de secarem completamente
esses reservatórios, com conseqüências dramáticas.
Por isso, Sr. Presidente, não é momento ainda de comemorar. Não podemos
criar clima otimista com a ação da população, que é positiva, acreditando que
resolverá o problema do racionamento. Temos de avaliar de forma clara, primeiro, os
responsáveis pela crise, a distribuição dos prejuízos e envolver a sociedade nesse
processo. Temos de discutir com o Governo programa de obras para o setor elétrico,
a fim de recuperar a capacidade de investimento das empresas estatais, devolvendo
ao Estado sua capacidade de investir na área. Desse modo, num prazo de um ano a
um ano e meio, a situação estará regularizada. O quadro do ano de 2001
provavelmente se manterá em 2002. Temos de ter responsabilidade de cobrar, ao
mesmo tempo, políticas que visem a minimizar a gravidade da crise que se abate
sobre o conjunto da população.
Assim, participamos do chamamento da Câmara dos Deputados para
transformação da sessão plenária em Comissão Geral, oportunidade em que
ouviremos especialistas com soluções para a crise.
Por último, Sr. Presidente, registro que fui hoje procurado pelo Prof. Luiz
Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por membros da USP e
do Ilumina, que se prontificaram a assessorar a Comissão criada no Congresso para
discutir o andamento da crise e garantir que o trabalho tenha consistência técnica e
legislativa na busca de soluções para o problema que estamos vivendo.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra. Peço apenas que
seja breve.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, tenho ouvido atentamente os discursos sobre energia
elétrica. O Brasil tem hoje capacidade instalada de 74 milhões de quilowatts,
enquanto toda nossa demanda atinge 56 milhões. Para atingir a capacidade
instalada, faltam 35%. Portanto, temos dois terços de demanda para 100% de
capacidade instalada.
Nas Regiões Sul e Norte não falta energia porque o ciclo das chuvas está
regular. No Nordeste e Sudeste falta chuva. Aliás, as informações são de que em
São Paulo e Minas Gerais é a pior seca em 70 anos.
Então, vejamos: se há 74 milhões de quilowatts de capacidade instalada e
apenas 56 milhões de demanda, o excedente é de 19 milhões de quilowatts.
Trata-se de problema de demanda, a oferta era atendida até o momento da seca.
A economia do Brasil vem crescendo nos últimos anos. Milhões de brasileiros
compraram televisores, geladeiras, fornos microondas, chuveiro elétrico, melhoraram
as residências com instalações elétricas, bicos de luz etc. Esse é o Brasil que
cresceu ao longo do Plano Real, e muita gente não quer reconhecer. Houve, sim,
aumento da demanda no Brasil, graças a Deus. Estamos todos lutando no
Congresso Nacional: Governo e Oposição. O crescimento da economia não é
apenas mérito do Governo. Há realmente falta de energia porque falta água nos
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reservatórios. Deveríamos ter conversa com São Pedro. Veremos qual é o problema.
Há muitos investimentos em curso no Brasil.
A vantagem, Sr. Presidente, é que o povo brasileiro assumiu o combate ao
desperdício e entendeu a gravidade do momento. Todos estão fazendo economia.
No

Paraná

não

temos

a

necessidade

de

fazer

racionamento,

estamos

economizando. Eu, minha mulher e meus filhos estamos nos punindo: lâmpadas e
aparelhos são desligados. Estamos fazendo autocontrole. É o sentimento, a maneira
brasileira de colaborar.
Sr. Presidente, o consumo de 56 milhões de quilowatts, em quatorze dias,
caiu para 49 milhões. Os brasileiros já economizaram 6 milhões de quilowatts,
medidos diariamente. É algo extraordinário que está acontecendo no Brasil! Temos
de entender a questão positiva.
A palavra crise enseja mudança. O Brasil vai mudar em face da crise da falta
de água de chuva. E todos se arvoram em dizer que preveniram. Há muitos profetas
do apocalipse que diziam que o Brasil ia quebrar com o Plano Real, com isso e
aquilo. (Palmas.) Quando há veemência de discurso na defesa de tese correta, o
que ouvimos é isso. Quando a Oposição argumenta seus dados, ouvimos. A
Oposição não poderia dispor de mais de 20% do tempo da tribuna. Ocupa ainda
80% do tempo de televisão, do Jornal da Câmara, da tribuna. Onde está a
democracia? A Minoria fala mais que Maioria? (Apupos no plenário.)
Há pessoas querendo participar da Comissão Externa para saber por que não
chove. Depois, abriremos inscrição para definir quem quer entrar nela.

718

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

Sr. Presidente, há problemas no Brasil. É hora de unirmos forças e não
criticarmos. Temos de encontrar solução. O Governo apresentou conjunto de
medidas, então vamos colaborar, melhorar, financiar, para que o brasileiro tenha
equipamento de aquecedor solar, financie geladeira nova, trocando-a pela já usada,
com juros baratos, e fazer grande trabalho em todo o Brasil.
Sr. Presidente, apresento minha posição transparente, entendendo que
vamos superar a crise e o Brasil vai crescer este ano 5% do PIB.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa solicita tranqüilidade aos
Parlamentares.
A Mesa tem sido absolutamente flexível ao permitir que, durante o processo
de votação, sem obviamente atrasá-lo, os Parlamentares possam manifestar-se a
respeito dos mais variados temas. Trata-se de flexibilização do Regimento Interno,
que permite apenas manifestação sobre matéria em votação.
A Mesa não pretende cercear o debate, que é democrático. Acredito que o
que os Parlamentares têm a falar é positivo, é importante para o País. Faria apelo
com objetivo de manter o debate democrático, para que não polarizemos. Mas peço
que os Parlamentares façam suas manifestações em, no máximo, dois minutos, até
porque há grande número de colegas querendo se manifestar. No momento em que
a Mesa decidir encerrar a votação, ela o fará e os Parlamentares que pretenderem
se pronunciar poderão fazê-lo.
A Mesa encerrará este processo de votação após conceder a palavra aos Srs.
Deputados Ary Kara e Moreira Ferreira. Em seguida, num outro processo de votação
concederá a palavra ao Sr. Deputado Ivan Paixão e a outro Parlamentar.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Ary Kara.
O SR. ARY KARA (PPB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, parabéns a V.Exa. por determinar tempo para cada orador se manifestar
da tribuna.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma grande festa popular marcou,
semana passada, as comemorações dos 60 anos da Rádio Difusora, de Taubaté.
Mais de 10 mil pessoas lotaram a Avenida do Povo, onde a equipe de Carlos Cunha
e seus pilotos fizeram uma exibição com manobras radicais, levando o público ao
delírio.
Na oportunidade, a Rede Difusora sorteou entre seus ouvintes um carro
Celta, sendo premiado o Sr. João Batista Guedes, morador em São José dos
Campos.
O cupom do felizardo foi retirado da urna pelo piloto Carlos Cunha, que tinha
o nome de milhares de participantes, na presença do empresário Benedito Abud, da
empresa Taubaté Veículos, e do Sr. Marcelo Beringhs, Diretor da Rede Difusora.
Nossas congratulações a todos os diretores, comunicadores e funcionários
da Rede Difusora, que conta com emissoras em Taubaté, São José dos Campos e
Pindamonhangaba.
A Difusora, um orgulho da radiodifusão taubateana e vale-paraibana, foi
fundada pelo saudoso jornalista Emílio Amadei Beringhs, um dos maiores nomes da
cidade de Taubaté em seus três séculos e meio de história.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo ainda abordar outro tema.
Dom Carmo João Rhoden, Bispo Diocesano de Taubaté, é um religioso que
engrandece a Igreja Católica. É culto, inteligente, bastante comunicativo. Os fiéis
adoram ouvir seus sermões, plenos de ensinamentos e de profunda reflexão cristã e
social, mas sempre apresentados numa linguagem acessível a todos. Por isso, os
católicos de Taubaté e de toda a região vale-paraibana comemoraram com muita
alegria, semana passada, seus 62 anos.
A Diocese de Taubaté realizou missa de ação de graças na Igreja do
Rosário, e a Camerata da Universidade de Taubaté fez uma apresentação especial
no Teatro Metrópole, pelo transcurso de seu 62º aniversário, ocorrido dia 16 de
maio, bem como em louvor de seus cinco anos como Bispo de Taubaté.
Parabéns, Dom Carmo João Rhoden, um bispo afinado com a igreja do
século XXI.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quanto ao apagão, sou favorável à
campanha de racionamento. Desejaria que não viessem com taxas nem cortes de
energia, mas com conscientização da população brasileira, no sentido de que todos
os 180 milhões de brasileiros possam colaborar com o Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. MOREIRA FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MOREIRA FERREIRA (Bloco/PFL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a orientação do partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está encerrada a votação.
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O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB-PE. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB-GO. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, na primeira votação, votei com o partido.
O SR. EULER MORAIS (PMDB-GO. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com o partido.

725

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência anuncia o resultado.
Votaram “sim” 127 Srs. Deputados; votaram “não” 273 Srs. Parlamentares;
abstenção, 1. Total: 401.
A emenda foi rejeitada.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se à votação do requerimento da
bancada do PT:
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso II e §
2º, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da Emenda nº 08, apresentada ao Projeto de
Lei Complementar nº 187, de 2001, que dispõe sobre o
Fundo de Combate e Erradicação de Pobreza, na forma
prevista no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Assina o Deputado Jorge Bittar.
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O SR. NILO COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NILO COELHO (Bloco/PSDB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, meu voto foi de acordo com a orientação do partido.
O SR. SAMPAIO DÓRIA (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, meu voto seguiu a orientação da Liderança da
bancada.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, meu voto foi de acordo com a orientação do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra ao Deputado Jorge
Bittar, para encaminhar a votação.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a emenda constitucional que criou o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza prevê que ele deverá dispor de 4 bilhões de reais por ano
para realizar programas de combate à pobreza, notadamente o Programa
Bolsa-Escola.
Essa mesma emenda prevê diversas fontes de receita para complementar
recursos, estabelecendo ainda que, caso as fontes definidas na emenda
constitucional não sejam suficientes para completar os 4 bilhões de reais, essas
verbas sejam completadas com recursos do Tesouro Nacional.
Dentre as receitas previstas para o Fundo, hoje temos apenas em vigor a
CPMF, cuja elevação de alíquota foi aprovada simultaneamente com a aprovação da
emenda constitucional.
Temos este ano à disposição do Fundo 2 bilhões e 800 milhões de reais em
caráter excepcional, porque, a partir do ano que vem, quando estiver funcionando
em pleno vigor, necessitará dos 4 bilhões de reais.
Foi pensando nisso que se apresentaram emendas regulamentando as
receitas previstas na emenda constitucional. São emendas que regulamentam o IPI,
alíquota de 5% de IPI sobre produtos supérfluos, e uma outra que regulamenta o
Imposto sobre Grandes Fortunas, que — repito — são duas fontes de receita
previstas na emenda constitucional que constituiu o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.
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Chamo a atenção para o fato de que o País atravessa dificuldades do ponto
de vista econômico, que deverão reduzir a receita para o próximo ano. Ademais,
teremos uma série de dispêndios previstos para o próximo ano, como o reajuste do
salário dos funcionários públicos, que há seis anos não têm seus salários
aumentados, o reajuste do salário mínimo, a correção da tabela do Imposto de
Renda, que deverá reduzir receitas do Governo também.
Então, entendo que este é o momento oportuno para constituirmos uma
receita que possa ser sustentável, do ponto de vista de um fundo que pretende, em
dez anos, reduzir significativamente a pobreza em nosso País.
Em nossa emenda, apresentamos uma lista do que se define como produtos
supérfluos: bebidas, fumo, jóias, iates, entre outros produtos que são adquiridos por
aqueles que estão no topo da pirâmide da sociedade brasileira. Nada mais justo do
que aqueles que mais se têm beneficiado do sistema econômico brasileiro possam
contribuir para erradicar a pobreza em nosso País.
Caso haja discordância quanto a alguns aspectos, sobre alguns produtos ou
bens que são listados como supérfluos, haverá ainda a oportunidade de no Senado
fazerem-se ajustes que aperfeiçoem esta matéria. No entanto, penso que esta Casa
não deve perder uma excelente oportunidade de constituir uma fonte de receita
consistente, permanente e que incide sobre as camadas mais privilegiadas da
população para um fim dos mais nobres, que é constituir programas bolsa-escola,
programas de combate à pobreza que enfrentem, com seriedade, este problema que
se acumula há séculos na sociedade brasileira.
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Faço uma conclamação aos Srs. Parlamentares, das diversas bancadas
parlamentares, para que reflitam sobre esta questão, no sentido de que possamos
incluir neste projeto uma fonte permanente de receita que garanta a sustentabilidade
do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa, de ofício, prorroga por mais
uma hora a presente sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero parabenizar o Deputado Jorge Bittar, autor do projeto inicial.
Discutimos com S.Exa. durante vários dias sobre a importância deste projeto e,
acima de tudo, a respeito da pressa que temos para que esta matéria entre em vigor
o mais rápido possível. Contudo, é evidente que discordamos da emenda
apresentada por S.Exa., tendo em vista que a tabela de supérfluos para a incidência
do IPI é assunto que deve ser tratado em lei específica, a fim de que o seu impacto
sobre o conjunto da economia seja melhor dimensionado.
Chamo a atenção dos Srs. Deputados para o fato de que, além disso, o
montante advindo dessa fonte sequer foi calculado. Adicionalmente, esclareço
também que o conceito de supérfluo é extremamente relativo, o que justifica a
discussão em uma lei específica. Em outras palavras, pretende a emenda do
Deputado instituir por lei complementar aquilo que só é objeto de lei ordinária.
Aproveito o ensejo para lembrar a todos os Parlamentares que a fome e a
erradicação da pobreza são assuntos para ontem e não para amanhã. Temos
pressa, porque são 54 milhões de brasileiros passando fome e necessidades.
O voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicito aos Srs. Líderes que apenas
orientem as bancadas. Temos mais quatro destaques além deste. É possível que
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concluamos esta matéria de grande importância para o País, se todos apenas
orientarem

as

bancadas

no

momento

adequado

e

forem

breves

nos

encaminhamentos.
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PV vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar
PL/PSL?
O SR. LUCIANO BIVAR (Bloco/PSL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco Parlamentar PL/PSL vota “não”.
Eu queria desafiar a Oposição a algum dia trazer uma proposta para esta
Casa que diminua impostos. Mal sabe ela que, no sentido macro, a costureira, que
confecciona um belo vestido, também é empregada; aquele que fabrica um
automóvel também é um empregado, lá no ABC paulista. Então, quanto mais se
aumentarem os artigos supérfluos, os impostos supérfluos, mais aumentarão as
despesas do empregado. Temos de trabalhar esta matéria sem demagogia.
O voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-MA. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB entende que qualquer recurso
carreado para essa finalidade será pouco. Por isso, vota “sim” à emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar
PDT/PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, é preciso lembrar que as três fontes previstas para o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza são a CPMF, que se encerra na metade do ano que vem,
o Imposto sobre Grandes Fortunas, que não existe no Brasil — duvido muito que
esta Casa o aprovará —, e um aumento de 5% da alíquota do IPI sobre os
supérfluos. É necessário, então, disciplinar a matéria. Acho que em boa hora o
Deputado Jorge Bittar apresenta proposta de como disciplinar essa questão dos
supérfluos, listando vários produtos.
Sr. Presidente, trata-se de matéria — V.Exa. lembra bem — de extrema
importância para o País, mas precisa ser aprovada de forma aperfeiçoada, para
garantir seu funcionamento. Não basta aprová-la por aprovar. Temos de garantir os
recursos. Se não o fizermos, correremos o risco de, daqui a pouco, esse fundo não
vingar. É preciso, sim, aprovar as fontes adequadamente.
Encaminhamos o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPB recomenda o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PT, Líder Walter Pinheiro?
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
fiquei perplexo com um orador que nos antecedeu, quando disse que a Oposição
estava querendo criar impostos ou coisa do gênero. Tenho a impressão de que
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S.Exa. orientou sua bancada sem ler o projeto e inclusive sem ler o texto
constitucional, porque a taxação dos chamados supérfluos é estabelecida por
dispositivo constitucional para manter o Fundo. O que o Deputado Jorge Bittar fez
nesta matéria foi declarar de onde poderiam ser retirados esses recursos.
O Deputado Fernando Coruja disse muito bem: nesse particular, se isso não
for definido nesta votação, restará somente a CPMF. E não quero admitir — talvez
tenha sido engano — que o Deputado julgue que transatlântico, iate, veludo e até
casaco de pele não possam ser considerados supérfluos.
Portanto, o Deputado Jorge Bittar, com sua emenda, fez exatamente a
descrição de todos os itens que deveriam constar como supérfluos, na medida em
que o dispositivo constitucional aponta para esse acréscimo, que é a fonte, a
garantia necessária para a continuidade do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza.
O Relator disse que o Fundo é importante e temos que votá-lo logo, mas me
parece que sua compreensão é a de que devemos votá-lo agora sem a preocupação
de que, no futuro, o Fundo vá para o ralo da pobreza, porque não ficará definido de
onde virão os recursos para mantê-lo.
Por isso, o Partido dos Trabalhadores, obviamente, vota a favor da emenda
do companheiro Jorge Bittar.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, não estamos tratando dos recursos do Fundo. Eles estão colocados na
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lei. Estamos tentando dizer quais os artigos supérfluos. Ora, Sr. Presidente, isso não
é matéria de lei! É matéria de regulamento, e assim se deve proceder.
Por isso, o PMDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar
PFL/PST?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, creio que o Relator da matéria foi muito claro em sua exposição. Nesta
matéria, a definição de supérfluo não é para ser tratada em projeto de lei
complementar, que, na organização das leis do País, está em segundo lugar, vindo
após a Constituição. Esta matéria deve ser tratada por meio de decreto. Além do
mais, sem fazer minhas as palavras do ilustre Líder do PSL, o nobre Deputado
Luciano Bivar, ao dizer que se aumentava a taxação sobre os supérfluos, aumenta
mesmo, para que o seu resultado seja destinado ao Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.
Não é preciso mais recursos. Queremos apenas que todos se conscientizem
da necessidade de os 4 bilhões serem liberados anualmente, durante dez anos, para
que possamos diminuir as disparidades existentes entre as pessoas, as famílias, os
Municípios e os Estados deste País.
Por isso, o PFL vota “não”.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, confesso que o Bloco Parlamentar PSDB/PTB encontra
certa dificuldade para analisar esta emenda.
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A definição do que é ou não supérfluo é muito subjetiva. Se quisermos
enveredar por este caminho e analisar a lista proposta, vamos encontrar itens que
são de consumo extremamente popular. Por exemplo, atum em pasta — trata-se de
comida popular, sim; no entanto, vai ser onerado. Ora, ele não pode ser considerado
supérfluo. Pasta de caranguejo moído também é comida básica. Não faz sentido
chamar de supérfluo, é um exagero.
Como brasileiro, tenho a impressão de que, se aumentarmos em 5% o IPI da
cerveja, haverá alguma confusão na área. Reitero que tenho certa dificuldade para
entender o que é supérfluo. Está-se tributando com 5% adicionais, ou propondo a
tributação adicional sobre barbas, cabelos, sobrancelhas, pestanas. Outras zonas de
cabelo não são especificadas nem compreendidas. É complicado entender isso.
Assim, Sr. Presidente, por mais bizarro que pareça, entendendo tratar-se de
matéria que não pode constar de lei complementar — deve ser definida por
regulamento ou, no máximo, por legislação ordinária —, o Bloco Parlamentar
PSDB/PTB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Governo, Líder Darcísio
Perondi?
O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Governo vota “não”.
A Oposição luta pela reforma tributária, assim como lutamos todos nós. No
entanto, ela julga supérfluos e quer taxar, onerando seu custo e dificultando seu
comércio, até mesmo produtos de exportação, geradores de empregos no País.
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Considerar lancha um produto supérfluo é admissível, mas fazenda, uva,
cogumelo... Tenham dó! Isso não favorecerá a criação de empregos no Brasil.
O Governo recomenda o voto “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência solicita aos Srs.
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre Deputado Pompeo de Mattos, eu
já havia assegurado a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin. V.Exa. falará a
seguir.
Concedo a palavra, pela ordem, à Deputada Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-AM. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar a
realização de sessão na manhã de ontem, na Câmara Municipal de Manaus, Capital
do Estado do Amazonas, organizada por inúmeras entidades, entre elas a Ordem
dos Advogados do Brasil, a CNBB, a CUT, além de dezenas e dezenas de
sindicatos e entidades representativas dos movimentos das mulheres e da
juventude, que contou com o apoio de quase todos os Vereadores que têm assento
naquela Câmara.
Durante a sessão, foi-me entregue, para que passasse a V.Exa., um conjunto
de folhas de um abaixo-assinado, o primeiro conjunto de uma série de cem folhas
que os movimentos organizados da sociedade do Estado do Amazonas pretendem
coletar da população. O documento requer, entre outras questões, a instalação da
CPI da Corrupção no Congresso Nacional.
Encaminho a V.Exa., Sr. Presidente, nesta oportunidade o documento que me
foi entregue pelo Presidente da OAB e pelo representante da CNBB. Não tenha
dúvida de que virei outras vezes passar-lhe o restante das assinaturas. Isso está
sendo feito diariamente não apenas nas igrejas católicas, mas em todas as esquinas
das movimentadas ruas de Manaus. Há um grande clamor de toda a sociedade
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brasileira, em particular da sociedade amazonense, para que esta CPI seja instalada
definitivamente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa recebe as manifestações de
V.Exa. e do povo do Amazonas.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Faço um apelo aos Srs. Deputados para
que não ultrapassem o limite de dois minutos, a fim de que todos possam falar. É o
apelo democrático que faço, em respeito a todos os que estão presentes. Solicito
também que permaneçam em plenário, para que possamos concluir ainda hoje a
votação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
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O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, serei muito breve. Desejo somente encaminhar à Mesa
projeto de lei cujo objetivo é denominar o trecho da BR-116 em Fortaleza, Estado do
Ceará, de Rodovia Padre Cícero Romão Batista.
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O SR. GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nas votações anteriores, votei conforme a orientação do partido.
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O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito este momento para relatar fato
concernente aos trabalhadores da área de imprensa do Estado de Sergipe.
Participei recentemente de uma discussão com o Sindicato dos Radialistas,
notadamente com o Sr. Fernando Cabral e com professores da área das faculdades
de rádio e jornalismo existentes em Sergipe.
Minha preocupação se deve ao avanço das organizações religiosas em meu
Estado no arrendamento de estações de rádio e de televisão. Isso tem preocupado
sobremaneira a classe trabalhadora da imprensa de nosso Estado, visto que essas
organizações religiosas ocupam grande parte do horário de funcionamento das
emissoras com cultos, não cumprindo a lei que assegura que seja preservado o
espaço do noticioso, da cultura, do esporte, do debate político na programação.
Jornalistas e radialistas especializados na área estão perdendo empregos.
Isso é comprovado pelo sindicato. Faço um apelo a todas essas organizações, sem
discriminação, sem ser absolutamente contra nenhuma delas, para que preservem o
emprego e o espaço dos trabalhadores da área de imprensa do Estado de Sergipe.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a orientação do partido.
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O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria de pedir vênia a
V.Exa. para apresentar projeto de lei que acrescenta § 3º ao art. 14 e inciso XI ao
art. 39 da Lei nº 7.210, Lei de Execução Penal.
Segundo nossa proposta, quando for definida a condenação de uma pessoa,
antes de ser encarcerada, ela dever ser submetida obrigatoriamente ao exame de
HIV. Em caso de o apenado ser soropositivo, ele deverá ser segregado em cela ou
compartimento diferente do apenado que não for portador do vírus HIV.
Sei que pode parecer discriminação, aliás efetivamente o é, mas estamos
assistindo a fatos inusitados, dramáticos e desgraçados dentro dos presídios
brasileiros. Falo como advogado criminalista que vivencia esta realidade; Há
pessoas que são condenadas pelo Poder Judiciário a uma pena de cinco ou seis
anos; no presídio, convivendo com os portadores do HIV, acabam se contaminando
pela promiscuidade lá existente. Não são condenados tão-somente à pena de
segregação, mas à pena de morte, pela incompetência do Estado em lhes dar
segurança, uma vez que normalmente são currados no presídio.
Sr. Presidente, tive um cliente condenado a dois anos de reclusão que entrou
na cadeia com a fama de possuir grande patrimônio. Lá, se não desse parte dele
para os demais presos, seria currado. Como na verdade não tinha patrimônio algum,
teve de se submeter à sevícia. Foi currado, adquiriu o vírus do HIV e está
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condenado à morte. O Estado condenou-o à morte. A família dele vai morrer junto e
a sociedade morre cada vez um pouco por conta disso.
Precisamos dessa discriminação positiva: o apenado aidético deve ficar
separado dos não-portadores do vírus HIV. Que isso seja obrigatório. Que seja
obrigatório o exame nos apenados e encarcerados de todas as prisões brasileiras a
cada seis meses. Se o Estado não fizer essa separação, estará condenando toda a
população carcerária à morte, o que é injusto.
Por isso, apresento esse projeto que, apesar de polêmico e discriminatório,
tem que ser analisado com seriedade. Temos o direito de condenar alguém que
cometeu uma pena à prisão, mas não temos o direito de condená-lo à morte, na
medida em que não existe pena de morte no Brasil. Neste País não há pena de
morte, mas o cidadão é condenado a ela por ter contraído o HIV, o que não é justo.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se existe no plenário algum Sr.
Parlamentar que ainda não tenha votado, que o faça imediatamente, porque a Mesa
vai encerrar a votação.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL-CE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sempre que se fala em crise
energética, temos de fazer também valer as boas idéias que surgiram.
Quando começaram a falar da crise e da possibilidade do apagão,
imediatamente o nosso Líder Inocêncio Oliveira reuniu toda a bancada,
principalmente os Vice-Líderes. Nessa reunião, tivemos uma idéia que agora se
encontra incorporada a todas as Comissões e ao próprio Governo. A idéia, do
Deputado José Múcio Monteiro e apoiada pelo Líder Inocêncio Oliveira, foi a de
protelar o apagão e dar este crédito de confiança à população.
Sr. Presidente, quero acrescentar a idéia de que, se temos 250 indústrias que
consomem 50% da nossa energia, podemos pensar em incentivá-las a fazer
termoelétricas, já que temos gás natural vindo de todos os lados — da Bolívia, do
Nordeste, do Sudeste. Podemos incentivar as indústrias a terem sua própria fonte de
energia.
Essas idéias são proveitosas. De acordo com a sugestão do Deputado José
Múcio Monteiro e do Líder Inocêncio Oliveira, vemos agora esse crédito de
confiança em vigor.
Muito obrigado.
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O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estou abordando situação que diz respeito à questão
energética. É comum vermos o Governo — ouvimos o pronunciamento do Deputado
Luiz Carlos Hauly — atacar os santos. Culpado é São Pedro, como disse S.Exa. Ele
leu errado, o culpado é “São” Pedro Malan, que não investiu no setor elétrico junto
com o “São” Fernando.
Isto não é possível. No meu Estado, por exemplo, na Tucuruí, está sobrando
energia porque as linhas de transmissão não foram levadas para o Centro-Oeste ou
até para o Sul; do mesmo modo, do Sul para o Sudeste não foram feitas linhas de
transmissão. A energia que vem de Itaipu pára no Rio Grande do Sul, porque não
pode prosseguir, devido à falta de investimentos na construção de linhas de
transmissão. Também não houve investimento na construção de termelétricas e
mesmo de outras hidrelétricas que precisariam ser edificadas agora.
Não podemos blasfemar. O grande culpado nesse processo, repito, não foi
São Pedro, mas “São” Pedro Malan, seguindo o seu deus maior que é o Fundo
Monetário Internacional, onde são determinadas as ordens que são seguidas no
Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está encerrada a votação.
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O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou radialista e também sou
evangélico. Como os radialistas evangélicos foram citados, parabenizo todos os do
Brasil, pois estão cooperando para o desenvolvimento desta Nação.
Quero deixar bem clara uma coisa sobre cultura e arte. Na minha
comunidade, por exemplo, que tem 450 membros, tenho dois conjuntos corais, cinco
ou seis conjuntos que cantam, compositores e artistas que contribuem com o nosso
Brasil.
Lamento que o Sindicato de Radialistas de Sergipe esteja se portanto de
maneira altamente discriminatória em relação aos evangélicos.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anuncio o resultado: votaram “sim” 104
Srs. Parlamentares; votaram “não” 269 Srs. Parlamentares; abstenção, zero. Total:
373.
A emenda foi rejeitada.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio neves) - Há sobre a mesa o seguinte
requerimento:
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda Aditiva de Plenário
nº 51.
Autora: Deputada Miriam Reid.
Assina também o Deputado Eduardo Campos.
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O SR. FETTER JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FETTER JÚNIOR (PPB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com o meu partido.
O SR. GERVÁSIO SILVA (Bloco/PFL-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com o PFL.
O SR. JORGE KHOURY (Bloco/PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei com o partido na votação anterior.
O SR. PAULO MAGALHÃES (Bloco/PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei conforme a orientação do meu partido.
O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PDT- MG. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na primeira votação, segui a orientação do meu partido.
O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PFL-PB. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei conforme a orientação do meu partido.
O SR. JOSÉ JANENE (PPB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vetei com o PPB.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a palavra à Sra. Deputada
Miriam Reid, para encaminhar a votação.
A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna chamar a atenção desta Casa
para a necessidade de uma reflexão. Cada emenda apresentada tem a finalidade de
aperfeiçoar o projeto, e o que estamos vendo é um rolo compressor. Só que esta
emenda tem a função de garantir a continuidade do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, na eventualidade dos incisos I e II, na medida em que está
baseada, praticamente, em um percentual da CPMF, que vigora apenas até junho
de 2002.
Sr. Presidente, não podemos ficar na dependência de situação imprevisível. É
de fundamental importância que cada Deputado se conscientize de que a emenda
visa à garantia de uma compensação financeira para que os recursos do Fundo
nunca sejam inferiores aos antes previstos. É primordial que fique bem claro, porque
a previsão deste Fundo é até o ano de 2010. Só que a medida em vigor que garante
o percentual de CPMF vai até 17 de junho de 2002.
Então, é fundamental que cada um, neste momento, faça uma reflexão e
esqueça a questão do rolo compressor, que é o que está vigorando até agora, e
preserve a garantia da continuidade do Fundo.
Sabemos que o Fundo não é de combate e erradicação da pobreza, porque
não passa de um simples paliativo. Só vamos ter um programa sério de erradicação
da pobreza neste País quando houver uma mudança do modelo econômico. O que
temos — concordo plenamente com a posição do Governador Anthony Garotinho —
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é um modelo econômico que visa a privilegiar unicamente o setor banqueiro deste
País. É o sistema financeiro. A especulação financeira é a grande beneficiada pelas
ações do Governo.
Qual é o resultado? Este caos, esta tragédia, fruto da falta de planejamento e
de responsabilidade. Sr. Presidente, o racionamento vai atrasar nossa economia por
muitos anos. Prova disso é o que já está ocorrendo no Rio de Janeiro: a Renault já
tinha um programa de ampliação de sua fábrica, mas hoje qualquer indústria,
qualquer empresa está proibida de crescer neste País. A situação nacional é de
recessão, visto que há a proibição de novas ligações elétricas. A medida também
causará queda na produção e, conseqüentemente, desemprego.
Dessa forma, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza passará a ser
vital para as famílias que já vivem abaixo da linha da pobreza. Elas necessitarão
dessa, lamento dizer, esmola. O correto seria combater a causa, que é a
concentração de renda, e não apenas os efeitos.
Sr. Presidente, gostaria de antecipar minha posição quanto à próxima
emenda, que visa a privilegiar as ações educacionais. A educação é fundamental:
única maneira de ascensão social. Não podemos refletir apenas sobre este
destaque, mas também sobre o próximo, para garantir que o programa não seja
simples paliativo, mas que represente ações concretas para reverter o quadro que
se torna cada vez mais caótico por falta de planejamento e prioridade, no sentido de
mudar o modelo econômico atual.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Questão de ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria está totalmente prejudicada e é
tratada na PEC, em seu art. 81, § 1º, que diz:
Art. 81 ...................................................................
§

1º

Caso

o

montante

anual

previsto

em

rendimentos transferidos ao Fundo de Combate à
Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não
alcance o valor de 4 bilhões de reais, far-se-á a
complementação, na forma do art. 80, inciso IV, “a”, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Veja agora o que q uer o DVS:
No caso da extinção de recursos previstos nos
incisos I e II do art. 80 — o mesmo artigo citado — do Ato
das

Disposições

Constitucionais

Transitórias,

que

acompanha o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza,

o

Poder

Executivo

proverá

a

devida

compensação financeira de forma a que os recursos do
Fundo nunca sejam inferiores aos antes previstos.
Ora, Sr. Presidente, a matéria está totalmente vencida; já está tratada na
Constituição, que se sobrepõe à lei complementar.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa vai decidir a questão de ordem
e pede apenas que a Secretaria-Geral faça uma consulta.
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O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (Bloco/PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra para
contraditar a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero contraditar a questão de ordem do eminente
Deputado Inocêncio Oliveira. Na verdade, S.Exa. quer fazer o papel da Comissão de
Economia e da de Constituição e Justiça e de Redação, usurpando o direito do
Plenário de votar a matéria.
Entendo, Sr. Presidente, que é função deste Plenário definir a matéria,
porque, se não, vamos levantar questões de ordem a todo o momento em relação à
constitucionalidade ou às funções da Comissão de Economia, Indústria e Comércio.
Evidentemente, esta matéria tem que ser submetida ao Plenário. Por quê?
Não cabe na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação levantar-se questão
de ordem sobre a constitucionalidade da matéria, assim como não cabe ao
Deputado Inocêncio Oliveira levantá-la neste momento, no que se refere a esta
proposta.
Então, Sr. Presidente, a matéria tem que ser submetida ao Plenário e não
pode ser respondida com questão de ordem. Entendo que a questão de ordem do
Deputado Inocêncio Oliveira está prejudicada, porque, se não, vai-se usurpar o
direito de o Plenário decidir o assunto.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não obstante as razões apresentadas
pelo nobre Líder Inocêncio Oliveira, em que realmente busca referências na
Constituição, tendo havido o parecer do Relator da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade da matéria — permita-me o Deputado
—, não vou acatar a questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passo à votação da emenda destacada.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado Fernando Coruja, tendo já
havido o encaminhamento da Deputada Miriam Reid, V.Exa. poderá falar durante o
processo de votação.
Sr. Relator, parece-me que esta matéria está bastante esclarecida pelo
Plenário. V.Exa. poderá falar no início do processo de votação. Apenas para
podermos concluí-lo ainda em tempo hábil. Agradeço a compreensão de V.Exa.
Como votam os Srs. Líderes?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. Sem revisão do orador.) - O
Bloco Parlamentar PL/PSL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota “sim”, porque entende que é
necessária a garantia dos recursos financeiros para o funcionamento do Fundo.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na verdade, a Deputada Miriam Reid quer
reforçar o que já está na Constituição. Como temos por hábito não acreditar muito
no Governo, tendemos a fazer repetições no texto, que regulamenta muitos
dispositivos. Queremos assegurar os recursos e vamos insistir nisso.
Os recursos da CPMF vão acabar no ano que vem; o Imposto sobre Grandes
Fortunas não existe; o aumento da alíquota de 5% sobre supérfluos também tem
grandes problemas e não foi aprovado o dispositivo do Deputado Jorge Bittar. Onde
o Governo vai conseguir esses 4 bilhões de reais? Isso é o que queremos saber.
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Estamos querendo ajudar o Governo a obter esses recursos. Repetimos que o
dispositivo da Deputada Miriam Reid vem reforçar a tese de que é preciso ter pelo
menos 4 bilhões de reais.
Portanto, votamos “sim”.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPB vota “não”.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, de fato entendemos que a proposta da Deputada Miriam
Reid reforça o que está no dispositivo constitucional. No entanto, chamo a atenção
para o fato de que na própria proposta do Relator, aprovada por este Plenário, há
diversos pontos da emenda constitucional que são repetidos. Por exemplo, todas as
receitas descritas na emenda constitucional são repetidas na regulamentação.
Então, não vejo qualquer tipo de procedência nessa questão de ordem. Se
fosse um dispositivo que se confrontasse com a norma constitucional, sim, a
questão de ordem teria procedência. Mas um dispositivo que ressalta um aspecto
importante, que é a sustentabilidade do Fundo na norma constitucional, não me
parece efetivamente procedente.
Por isso, o PT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, faço um apelo a V.Exa. Haverá mais quatro votações.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Inclusive esta.

765

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Inclusive esta. São 19h40min. É preciso
haver limite para cada votação.
Deixo claro que, examinando tecnicamente a emenda, ela é contraditória. O
inciso II é claro: vai vigorar, até a existência do Fundo, o IPI. O mesmo não acontece
com a CPMF. Não há como aprovar a emenda. O PMDB vota “não” e solicita toda a
celeridade possível no processo de votação, para que possamos vencer todo o
projeto.
O SR. JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
retifico o que disse.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Achei que V.Exa. retirava o que disse.
O SR. JORGE BITTAR - Quando disse “não”, referia-me à questão de ordem.
V.Exa. me desculpe. Imaginei que a consulta era a respeito da questão de ordem
argüida pela Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A questão já foi decidida.
O SR. JORGE BITTAR - Perdoe-me, mas o nosso voto é “sim”, pelas razões
aqui apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Já foi encaminhado o voto.
O SR. JORGE BITTAR - Sr. Presidente, o painel não registra o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há erro no painel, que solicito seja
corrigido. A orientação da bancada do PT é “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Bloco Parlamentar
PFL/PST?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, V.Exa. decidiu a questão e temos de acatar a decisão. O Relator do
projeto pronunciou-se pela constitucionalidade e não discuto o assunto.
Sr. Presidente, concordo com o Deputado Mendes Ribeiro Filho. A emenda,
em vez de beneficiar, atrapalha o projeto. É contraditória em relação ao texto da
Constituição.
O nobre Deputado Alexandre Cardoso disse que eu queria atrapalhar.
Atrapalhar não sei em quê. S.Exa. disse que eu estava querendo que o Plenário não
votasse, como se a proposta de emenda à Constituição não tivesse sido votada
neste plenário. Será que ela é chuva que caiu do céu e veio para cá, ou ela surgiu
por geração espontânea? Meu caro Deputado Alexandre Cardoso, a emenda foi
votada por este Plenário, que discutiu a constitucionalidade, a juridicidade, a técnica
legislativa, o mérito e assim por diante.
Por isso, o PFL vota “não”.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, em hora nenhuma usei a expressão “atrapalhar”. Só disse que o
Deputado Paulo Magalhães tinha-se pronunciado pela constitucionalidade e não
cabia questão de ordem sobre a matéria. Não usaria a expressão “atrapalhar” em
relação ao Líder Inocêncio Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A matéria é vencida, Deputado
Alexandre Cardoso, já foi resolvida pela Mesa.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB — tenho até a
compreensão da intenção da Parlamentar com relação a sua emenda — entende
que o Fundo não tem a finalidade de existência perene em si. Espera-se que um dia
termine a pobreza no Brasil.
Quanto à questão de garantir os 4 bilhões, está muito clara, pois o art. 81, em
seu § 1º, já dá essas garantias.
Assim sendo, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota “não” à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vota o Governo, Líder Arnaldo
Madeira?
O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quantas palavras vãs para diminuir a pobreza, mas quem está
diminuindo a pobreza é a ação do Governo .
O Governo vota ”não”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência solicita aos Srs.
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
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O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nas duas votações anteriores, votei com o partido.
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O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL-BA . Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, na condição de Relator, lembro aos Deputados de Oposição, inclusive
ao Deputado Jorge Bittar e à eminente Deputada Miriam Reid — os quais
simplesmente disseram que o posicionamento era no sentido de reforçar o que já
está previsto na Emenda Constitucional nº 31 — que reforçar aquilo que já existe
numa emenda constitucional é tergiversar, criar paradoxo.
De qualquer forma, encaminho o voto “não”.
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O SR. JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, gostaria de perguntar ao Relator por que S.Exa. repete várias receitas
que já estão definidas na norma constitucional.

772

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Vice-Presidente
Marcos Maciel, que esteve ontem no Rio Grande do Sul, na inauguração de uma
hidroelétrica iniciada há vários anos, que teve a participação dos Governos Jair
Soares, do nosso partido, Alceu Collares e Antônio Britto e, agora, do Governo
Olívio Dutra. Essa obra ainda teve a participação de um consórcio formado entre os
Governos dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, juntamente
com a iniciativa privada.
Foram investidos 205 milhões de dólares da iniciativa privada nesse programa
de mais energia para o nosso País. Ressalto parceria de vários Governos e a
inauguração da usina de Dona Francisca, ontem, na cidade de Dona Francisca, nos
Municípios de Agudo e Nova Palma.
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O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria de contraditar o nobre Deputado Ariston Andrade na sua
afirmação de que a proposição da Deputada Miriam Reid se confronta com a norma
constitucional.
A norma diz que os recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
serão complementados na medida em que suas receitas não sejam suficientes para
atingir os 4 bilhões de reais. Serão complementados com recursos do Tesouro
Nacional. É exatamente esse o teor da emenda da Deputada Miriam Reid.
Ora, Sras. e Srs. Deputados, se a Deputada Miriam Reid deseja que na
regulamentação esteja explícita essa norma contida também na Constituição,
parece-me justo, até porque o nobre Deputado Ariston Andrade repetiu, na norma
que regulamenta o Fundo, diversos textos que estão contidos na emenda
constitucional que o aprovou. Por exemplo, as fontes de receita — CPMF, IPI sobre
supérfluos, Imposto sobre Grandes Fortunas —, que estão definidas na norma
constitucional, são repetidas também no regulamento.
Penso que, na verdade, S.Exa. está dando tratamento diferenciado em
relação ao texto produzido no substitutivo e a proposição da nobre Deputada Miriam
Reid.
Considero que essa proposição é importante, porque reforça a perspectiva de
que o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza tenha recursos sustentáveis
durante seus dez anos de existência. Esse é o fato novo que está surgindo.
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O outro fato seria se a Maioria, governista, tivesse atentado para a
importância de destinar a maior parcela desse fundo para programas do tipo
bolsa-escola. Aliás, foi uma excelente oportunidade perdida por este Plenário.
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O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproximadamente 44 milhões de
brasileiros usam os serviços médicos de planos de saúde. E é natural que, com a
dificuldade que encontramos no SUS, a procura para esses planos seja maior.
Temo, como muitos Deputados desta Casa, que a ganância, a concorrência
desleal que acontece sob à coordenação desses planos de saúde, possa levar os
honorários médicos, os honorários odontológicos e de outros profissionais a
patamares tão reduzidos que fiquem abaixo dos valores mínimos éticos.
Por isso, Sr. Presidente, elaborei um projeto para que o contrato das
operadoras de planos de saúde com médicos, odontólogos e outros profissionais da
saúde estipule como piso os valores mínimos constantes da tabela elaborada pela
Câmara de Saúde Completar, instituída pelo Decreto-Lei nº 3.327, de 5 de janeiro de
2000.
Com isso, Sr. Presidente, instituímos um piso para os honorários.
Acreditamos que zelar por honorários médicos dignos é zelar acima de tudo pela
saúde da população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apenas quero lembrar mais uma vez ao Deputado Jorge
Bittar que a Emenda Constitucional nº 31 já está em vigor, já foi promulgada. Essa
emenda já prevê a complementação, para que se atinjam os 4 bilhões.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo aos Srs. Deputados que a Mesa
vai encerrar a votação e que teremos mais uma votação nominal, além desta, ainda
na noite de hoje.
Peço, portanto, aos Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário.
Durante e após a votação, terei oportunidade de conceder a palavra aos oradores
que a solicitarem.
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A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares, chamo a atenção de V.Exas. para
um evento que teve abertura nesta tarde: o Seminário sobre Gestão de Água e
Esgoto, com a participação até de organismos de outros países. Foi promovido pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior desta Casa e pela Frente Nacional
de Saneamento Ambiental.
Este acontecimento é oportuno, Sr. Presidente, porque poderá nos subsidiar
no debate e na votação desse projeto de lei de enorme repercussão na vida do povo
brasileiro. Esse projeto, que tramita nesta Casa em regime de urgência
constitucional, propõe mudanças no sistema de saneamento básico do País. Seria
extremamente útil que participássemos das diferentes mesas de debate, com a troca
de experiências no País e fora dele.
Era isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está encerrada a votação.
A Presidência aproveita para comunicar ao Plenário que teremos votações
ainda

amanhã,

porque

manterei

o

horário

previamente

estabelecido

de

encerramento hoje às 20h.
Antes, portanto, da aprovação do projeto de resolução que antecipará o
término da sessão, teremos duas votações ainda sobre o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, para serem feitas amanhã.
Este Presidente estará, impreterivelmente, às 16h sentado nesta cadeira.
Faço um apelo aos Srs. Parlamentares para que, da mesma forma, estejam em
plenário amanhã às 16h, a fim de que possamos, além de encerrar a apreciação
desta matéria, entrarmos em outro debate extremamente importante. Portanto, não
podemos perder o tempo que perdemos hoje, aguardando que os Srs.
Parlamentares comparecessem para completar o quorum necessário.
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O SR. ZEZÉ PERRELLA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ZEZÉ PERRELLA (Bloco/PFL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a orientação da bancada.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa vai anunciar o resultado da
votação.
Votaram “sim” 105 Srs. Parlamentares; votaram “não” 255; abstenção, zero.
Total: 360.
Portanto, rejeitada a emenda.

782

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. IGOR AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. IGOR AVELINO (PMDB-TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas votações anteriores, votei de acordo com a orientação da bancada do PMDB.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, votei com a bancada do PDT, na última votação.
O SR. MILTON TEMER (PT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com orientação da bancada.
O SR. LEUR LOMANTO (PMDB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em relação à Emenda nº 57, votei de acordo com o meu partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Há requerimento sobre a mesa:
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I e §
2º, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do § 3º do art. 4º do PLP nº 177/01, para ser
incluído onde couber na subemenda substitutiva ao
substitutivo apresentado pela Comissão de Seguridade
Social e Família.
Assina o Deputado Jorge Bittar, que irá encaminhar a matéria.
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O SR. BABÁ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação da bancada.
O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL-MA. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na votação anterior acompanhei a bancada.
O SR. ARY KARA (PPB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.
O SR. ADOLFO MARINHO (Bloco/PSDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, proponho a V.Exa. que considere o voto daqueles que não votaram
na votação anterior. Assim, facilita o andamento dos trabalhos.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na última votação, votei de acordo com partido.
O SR. MARCOS AFONSO (PT-AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na última votação, votei de acordo com o PT.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na primeira e na última votação, acompanhei a orientação da Liderança.
O SR. JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na última votação votei de acordo com a orientação do partido.
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O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na última votação, votei de acordo com a orientação do partido.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa está curiosa por saber onde
estava havendo reunião paralela com quorum — parece-me — maior do que o
presente no plenário. Se todos os Parlamentares estivessem em plenário,
certamente já teríamos concluído a votação na data de hoje.
Tem a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. JOÃO MAGALHÃES – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na votação anterior acompanhei a orientação da bancada.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, na votação anterior, votei com a Liderança do partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem a palavra para encaminhar
favoravelmente o Deputado Jorge Bittar, após o que iniciaremos imediatamente o
processo de votação.
S.Exa. está com a palavra por cinco minutos.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o destaque que será apreciado pelo Plenário trata de
importante tema ligado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Como foi sobejamente considerado o mecanismo mais eficaz para combater a
pobreza e a miséria em nosso País, denomina-se Programa Bolsa-Escola. Conforme
foi dito, combina a renda familiar com a obrigatoriedade educacional. Com isso, de
um lado, assegura-se padrão decente de vida às famílias situadas abaixo da linha
da pobreza ou abaixo da linha de indigência, e, de outro, cria mecanismos que
assegurem a presença das crianças nas escolas — único mecanismo eficaz para
que a população de baixa renda possa ter melhor perspectiva de sobrevivência no
País.
Durante longo tempo a matéria foi discutida na Comissão Mista, composta por
representantes desta Casa e do Senado, e gerou relatório tornado público, que
define o Programa Bolsa-Escola como o mais estruturante e importante ao combate
à pobreza.
Portanto, está aí, ao alcance de todos, a experiência bem sucedida no Distrito
Federal, na gestão de Cristovam Buarque. Experiência essa que se tornou modelar,
espalhou-se pelo País — e está sendo abraçada por diversas administrações
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municipais e estaduais —, atravessou fronteiras e está sendo implantada por
governos de vários países do mundo.
No entanto, é preciso que se atente para uma questão: hoje o Programa
Bolsa-Escola, definido pelo Governo Federal, pretende distribuir recursos entre 15 e
45 reais para as famílias mais pobres do País — mais precisamente, 15 reais para
cada criança na escola.
De acordo com dados do IBGE, para as famílias que têm dois filhos, os
recursos médios a serem transferidos serão de apenas 30 reais. Ora, evidentemente
essa quantia é insuficiente para prover recursos a fim de que as famílias possam
adquirir cesta básica e assegurar melhores condições de vida.
Por isso mesmo, com base na experiência do Governo do Distrito Federal e
em diversas outras efetuadas no País, estou propondo dispositivo para
regulamentação do fundo da pobreza que define um valor mínimo para o benefício a
ser transferido a cada família abrangida pelo Programa de Renda Mínima Vinculado
à Educação. E esse benefício será definido com o valor de um salário mínimo neste
País, tal qual o foi na experiência do Distrito Federal.
Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares para o seguinte fato: de nada
adianta distribuir esse tipo de recurso às famílias, porque ele não será suficiente
para retirar crianças das ruas. Muitas famílias vão preferir manter seus filhos nas
ruas vendendo determinados produtos que irão gerar renda muito superior a 30
reais. Esses recursos não serão suficientes para eliminar o trabalho infantil que
envergonha este País e que é objetivo de luta de todos os brasileiros sérios.
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Portanto, faço um apelo aos Srs. Parlamentares para que esta emenda possa
ser aprovada. A meu ver, ela visa dar consistência e coerência a um programa de
combate à pobreza no País.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Relator.
O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL-BA. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, mais uma vez, o Deputado Jorge Bittar tenta envolver-nos quanto ao
que prega. Mas o discurso é um, e o que prega é outra coisa.
Pretende o Deputado Jorge Bittar modificar o § 3º do art. 4º, que quer retirar
do projeto original, para inserir na subemenda, a vinculação do salário mínimo.
Vejam bem V.Exas. que a matéria é inconstitucional.
O art. 7º da Constituição Federal, em seu inciso IV, veda a vinculação do
salário mínimo para qualquer fim.
Daí, nós, como Relator do projeto e da emenda, somos contrários. Nossa
posição é “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Passa-se à votação do dispositivo
destacado.
A Mesa vai ouvir os Srs. Líderes.
Como vota o PHS? (Pausa.) Como vota o PTN? (Pausa.)
O SR. SALVADOR ZIMBALDI – Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Zimbaldi, deixe-nos apenas
ouvir os Líderes, e V.Exa. terá a oportunidade de falar durante o processo de
votação.
Como vota o PV? (Pausa.) Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?
O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL-MG. Sem revisão do orador.) – Votamos
“sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB?
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Bloco PSB/PCdoB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o Bloco PDT/PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, queremos apresentar dois argumentos. Primeiro, a idéia de que é
preciso vincular o valor ao salário mínimo, porque precisamos de destinar um
mínimo a cada família. Quinze reais, como proposto no projeto do Governo, não são
suficientes. E o segundo argumento é o de que discordo, ipsis litteris , do que foi
dito aqui, ou seja, de que a matéria seja inconstitucional.
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Há várias decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que vinculação
para pensão, para forma de benefício não é inconstitucional. O STF já decidiu isso,
em parecer do Ministro Ilmar Galvão. Repito: há várias decisões.
Entendo necessária a vinculação mínima de recursos, porque o Fundo não
pode apenas parecer um fundo, ele tem de resolver o problema da pobreza. Por isso
tem de ir para a educação, a saúde, e tem de ser o mínimo para cada família.
Portanto, muito justa a emenda do PT, que quer vincular o projeto ao salário mínimo.
Aliás, havia emenda dessa natureza, mas o PDT a retirou — e agora são
apenas dois destaques, porque foi feito um acordo com a Liderança do PT, a fim de
que este partido mantivesse o destaque.
O PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O PDT vota “sim”.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PPB encaminha o voto “não”.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PT entende que a questão da vinculação, da inconstitucionalidade
levantada não faz parte do debate nem da centralidade de um projeto que trata da
erradicação da pobreza e procura dar condições essenciais de sobrevida às famílias
brasileiras.
Ora, se é essa a intenção, é preciso estabelecer o valor necessário para que
se possa tranqüilamente ter os filhos na escola. Todos sabemos que os filhos,
mesmo os menores, têm sido arrimo de família, inclusive das numerosas. Entre
colocar o filho na escola ou no trabalho, acabam escolhendo a última opção, para

792

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

que possam complementar a renda ou, concretamente, levar para dentro de casa a
possibilidade do pão de cada dia. É óbvio que a vinculação levantada é necessária
ao salário mínimo, ou seja, à base menor paga neste País enquanto remuneração.
O valor ainda não é suficiente, mas próximo daquilo que profissionais recebem neste
exato momento.
Portanto, a emenda do PT visa possibilitar que filhos de famílias pobres não
se dediquem ao trabalho em carvoaria, no corte da madeira, em pedreiras, no
emprego doméstico — prática comum no Nordeste.
Talvez alguns aqui não conheçam efetivamente o que acontece no interior do
Norte e do Nordeste. Crianças começam a trabalhar como empregadas domésticas
desde os 6, 7, 8 anos de idade, ou então, na maioria dos casos, na roça. O
trabalhador rural tem seus filhos desde a primeira idade, aos 5 anos, já no mundo do
trabalho. Eles jogam feijão na cova, ajudam o pai na limpeza desse produto ou
tocam o gado, em várias regiões do País. Essa é a dura realidade e que alguns
talvez não conheçam. Além disso, essas crianças ainda têm de andar léguas e mais
léguas para se dirigir ao grupo escolar, sem ter direito ao transporte.
Portanto, entre a opção de deixar as crianças na escola ou colocá-las para
trabalhar duro, a fim de que a renda familiar seja suficiente para a subsistência,
obviamente que optam pela última alternativa. Por isso, o valor do salário mínimo
seria condizente com o retrato e com a necessidade social deste País.
Nós, do PT, votamos “sim” à emenda apresentada pelo Deputado Jorge
Bittar.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O PT vota “sim”.
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Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PMDB vota “não”.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, esta emenda tem dois vícios.
O primeiro é inconstitucional, porque a Constituição proíbe que o salário
mínimo seja utilizado como indexador.
Quanto ao segundo, quero dizer o seguinte: num país com 35 a 50 milhões de
pobres, dar 180 reais a uma família, deixando de dar 60 reais a três famílias é um
contra-senso.
Então, como são tantos, devemos dividir o pão com quem mais precisa. Sei
que é pouco dar 80 reais, mas poderíamos dividir esse valor para três famílias — 60
reais para cada.
Por isso, o PFL vota “não”, pela manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Como vota o Bloco Parlamentar
PSDB/PTB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Bloco PSDB/PTB entende
que, a despeito da questão constitucional — esta emenda é claramente entendida
como inconstitucional —, sem entrar no mérito, estamos trabalhando para que este
País tenha um salário mínimo de acordo com a necessidade do trabalhador e de sua
família. Essa tem sido a luta do PSDB e dos partidos de maneira geral,
particularmente daqueles que apóiam o Governo e constituem a sua base.
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Entendemos que, se essa emenda for aprovada, a primeira coisa que
aconteceria é que os 4 bilhões do Fundo podem tornar-se insuficientes. A
conseqüência seria a criação de um sistema paternalista que não incentivaria as
pessoas a irem em busca de trabalho.
Portanto, o nosso voto é “não” à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota
“não”.
Como vota o Líder do Governo, Arnaldo Madeira?
O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Governo encaminha o voto “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência solicita aos Srs.
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
A Mesa informa

—alguns Parlamentares certamente irão votar e depois

deixarão o plenário — que esta é a última votação da noite de hoje. Estamos no
horário limite previsto anteriormente.
A

Presidência,

aproveitando

o

plenário

cheio,

agradece

aos

Srs.

Parlamentares a presença até esta hora. Não terminamos a votação, mas
avançamos bastante.
A Mesa reitera a solicitação para que estejamos todos aqui amanhã, às 16h,
para dar início à votação da conclusão desta matéria e da matéria seguinte da
pauta, além de outras extremamente relevantes, pendentes da avaliação desta
Casa.
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O SR. SALOMÃO GURGEL – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT-RN. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os brasileiros acompanham, pela
TV Câmara, o grande esforço que a Oposição tem feito para melhorar o projeto que
trata do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Os brasileiros estão vendo que a maioria governista, com a arrogância dos
vencedores sem lógica, combate todo o esforço da Oposição no sentido de melhorar
o projeto, garantindo mais recursos, através de enorme luta da sociedade brasileira,
para que, efetivamente, iniciemos um grande trabalho de erradicação da miséria, a
fim de construirmos uma vida mais feliz para todos os brasileiros.
O fato é que ficamos constrangidos quando ouvimos o Líder do Governo dizer
que quem combate a miséria é o Governo, justamente o que vota contra qualquer
iniciativa da Oposição.
Ora, que maioria é essa que, com a sua arrogância, exige a contribuição da
Oposição num momento de crise, quando esta mesma Oposição, num processo de
privatização, tentou contribuir alertando para o fato de que a privatização do setor
energético iria determinar a crise?
Não nos esqueçamos de que sempre fizemos as advertências necessárias,
mas a maioria arrogante disse que o Governo sabia o que estava fazendo.
Hoje, quando estamos tentando aprovar um projeto da maior importância para
milhões de brasileiros, essa maioria trabalha no sentido de fazê-lo minguar — e
junto todos os programas sociais deste Governo.
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Por isso, deixo registrado meu protesto: esta Casa não pode aprovar este
projeto simplesmente porque ele, como todas as grandes e boas iniciativas desta
Casa, parte dos Parlamentares da Oposição.
É preciso que a Oposição, que está perdendo esta batalha diante do povo
brasileiro, tenha humildade de saber enriquecer com o exemplo dos combatentes
em prol das causas sociais que integram esta mesma Oposição nesta Casa.
Obrigado.
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O SR. WELLINGTON DIAS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, antes de mais nada, quero avisar que haverá reunião da
Coordenação da Liderança do PT.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaríamos de registrar hoje, desta
tribuna, manifestação que está ocorrendo em meu Estado, o Piauí.
O Fórum de Combate à Impunidade e Corrupção no Piauí está promovendo
hoje, na Praça João Luiz Ferreira, em Teresina, um grande ato contra a crise que o
Brasil está vivendo, ou seja, contra a crise do desemprego, contra o apagão e
principalmente pela realização da CPI da Corrupção.
Lamentavelmente, como já tive oportunidade de registrar nesta tribuna, o
Governo FHC tudo fez para realizar a "operação abafa", com milhões de reais
liberados do orçamento público para calar as consciências de alguns Parlamentares.
Mas a batalha não está perdida. É necessário realizar grandes mobilizações
populares — de estudantes, trabalhadores, pequenos empresários, donas de casa,
desempregados, enfim, de toda a sociedade civil —, visando pressionar o
Congresso Nacional a instalar imediatamente a CPI da Corrupção.
A manifestação em Teresina vai ocorrer hoje a partir das 15 horas. O
movimento está sendo encabeçado pela Ordem dos Advogados do Brasil/PI, pela
Igreja Católica, pelos Parlamentares do PT e pelos sindicatos filiados à Central
Única dos Trabalhadores — CUT. Essas entidades convocaram também toda a
sociedade piauiense a participar.
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Nós estamos convencidos de que é possível fazer política com ética em
nosso País. Estamos convencidos de que um autêntica pressão popular pode
pressionar o Parlamento a investigar a corrupção que tomou de assalto o Governo
FHC. Mas para que isso aconteça é preciso que haja pressão popular. Portanto, é
importante registrar e incentivar manifestações como essa que está ocorrendo hoje
em meu Estado.
Infelizmente, devido aos compromissos do mandato aqui em Brasília, não
podemos estar presentes àquele ato público, mas daqui nos congratulamos com
todos os companheiros e companheiras. Estamos torcendo para que ele tenha pleno
êxito e consiga sensibilizar ainda mais a sociedade piauiense sobre os graves
problemas que enlamearam de forma irreversível o Governo FHC.
O caminho é este: mobilização e pressão popular. Acreditamos firmemente
que, a exemplo do Piauí, diversas outras manifestações estão ocorrendo em todo o
Brasil e que este é o caminho mais curto para o fim da impunidade e o início de um
país mais justo.
Parabéns aos organizadores e a todos os companheiros e companheiras
presentes ao ato público em Teresina.
Pela imediata instalação da CPI da Corrupção!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
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O SR. JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais confirmou o credenciamento do Centro de Oncologia e Radioisótopos junto
ao Sistema Único de Saúde — SUS.
Trata-se da realização de um sonho há muito acalentado pela população,
estimada em um milhão de pessoas que habitam o Vale do Aço mineiro e regiões
vizinhas.
A informação foi repassada pelo Secretário Carlos Patrício Freitas Pereira, em
audiência agendada por este Deputado, com a participação de representantes da
direção do COR e do Hospital Márcio Cunha.
Com a medida, o Centro de Oncologia especializado no tratamento de
qualquer tipo de câncer passará a atender à clientela do SUS. O COR é uma das
instituições mais modernas de Minas Gerais e o primeiro no Estado a oferecer o
serviço de braquiterapia de alta taxa de dose — equipamento de última geração
utilizado no tratamento do câncer de colo uterino.
O COR foi inaugurado em março de 2000, sendo referência junto ao SUS
para procedimentos de alta complexidade. A unidade mantém

parceria com a

Fundação São Francisco Xavier/Hospital Márcio Cunha, para internação clínica e
cirúrgica dos pacientes oncológicos, assim como para realização de exames
complementares.
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Com a garantia da Secretaria Estadual de Saúde em credenciar o Centro de
Oncologia ao SUS, os pacientes oncológicos da região poderão ser tratados com
dignidade e eficiência, amenizando os custos e o sofrimento para os doentes e seus
familiares. Além disso, a medida ameniza a demanda de tratamento nos centros
especializados de Governador Valadares e Belo Horizonte, onde os pacientes
chegam a esperar até três meses para iniciar seus tratamentos de radioterapia e
quimioterapia.
Sr. Presidente, quero agradecer ao Secretário de Saúde de Minas, General
Carlos Patrício, e ao Secretário Adjunto, Dr. Hélio Areias, por seu empenho pessoal
no encaminhamento desse processo. Da mesma forma, foi importante o interesse do
Dr. José Pedro, diretor clínico do COR, e do Dr. Maurício, diretor do Hospital Márcio
Cunha. Com sensibilidade, compromisso e responsabilidade, somos testemunhas de
um grande passo que está sendo dado em benefício de milhares de pessoas. A
saúde é um bem da população que, nesse caso, está sendo respeitado e valorizado.
Portanto, queremos registrar uma conquista para os doentes de câncer de
todo o Vale do Aço e das regiões vizinhas.
Queremos nesta oportunidade solicitar que o Secretário de Saúde de Minas
Gerais agilize o convênio. É preciso formatá-lo e assiná-lo, para que a população
que já está procurando esses serviço especializado possa ser atendida em todo o
Vale do Aço, sem precisar recorrer a Governador Valadares, a 100 quilômetros de
distância.
Normalmente, pessoas que tratam de câncer numa situação muito difícil
agora serão contempladas.
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Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja publicado nos órgãos
de divulgação da Casa.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou encerrar a votação.
Em

seguida,

darei

oportunidade

aos

Srs.

Parlamentares

para

se

manifestarem.
Está encerrada a votação.
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O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com a bancada.
O SR. CLOVIS ILGENFRITZ (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com a bancada.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT-MG. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nas duas votações anteriores, votei com o partido.
O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na terceira votação, votei com o partido.
O SR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB-AC. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nas votações anteriores, acompanhei o PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicitaram a palavra pela ordem os
Deputados Antonio Cambraia, Salvador Zimbaldi e Josué Bengtson.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) –Tem V.Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme a orientação do partido.
O SR. GERALDO MAGELA (PT-DF. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei com o PT.
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O SR. ANTONIO CAMBRAIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (Bloco/PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa requerimento de indicação ao
Ministro Pedro Parente sobre aluguel e adaptação de submarinos nucleares russos,
visando à sua transformação em usinas nucleoelétricas. Evidentemente, tomadas as
medidas de segurança, risco, condições ambientais, etc.
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O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa vai anunciar o resultado da
votação: votaram “sim” 110 Srs. Parlamentares; “não”, 241; abstenções: zero. Total:
351.
Foi rejeitada a emenda.
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O SR. CEZAR SCHIRMER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio neves) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-RJ. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei com o meu partido.
O SR. MURILO DOMINGOS (Bloco/PTB-MT. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei com o partido na votação anterior.
O SR. CLOVIS ILGENFRITZ (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nas duas votações anteriores, votei com o partido.
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O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (.Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente Aécio Neves, aproveito a presença de V.Exa. em plenário para fazer
dois registros sobre as medidas de racionamento de energia.
Primeiro: tentei conversar com os organizadores da sessão de quinta-feira.
Há um número excessivo de oradores para a audiência pública sobre a questão
energética. Quero fazer um apelo. Não é possível que tenhamos vinte oradores.
Serão três a cinco minutos para cada um. O aproveitamento do potencial de cada
orador será diminuto.
Segundo: a bancada do PT, já que não havia nenhum tipo de disposição
sobre o horário de encerramento do expediente no dia de hoje, marcou reunião da
coordenação para agora.
Quero saber qual o posicionamento da direção da Casa. Dependendo, a
bancada do PT vai fazer uma reunião à luz de velas.
Sr. Presidente, V.Exa. está imbuído do espírito de colaborar com o
racionamento e tem feito todo esforço nesse sentido. É importante o chamamento
que faz em relação ao horário de votação e à presença dos Deputados. Mas quero
dizer-lhe que temos de mediar essa questão. Hoje talvez haja necessidade de o
plenário ficar ligado em função das necessidades apresentadas.
Gostaria de corroborar com as medidas adotadas por V.Exa. Os Líderes,
inclusive o do PT, posicionaram-se favoravelmente a elas. No entanto, pedimos a
sua compreensão. Ainda que iniciemos cedo o processo de votação, em
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determinados momentos haverá necessidade de estender o horário, principalmente
das sessões plenárias. Obviamente, o local de trabalho dos Deputados deve ser
preservado, ainda que desligadas as esteiras, as luzes dos corredores e desativados
uma série de setores de apoio. Gostaria que tivéssemos essa preocupação.
Concordo que temos de colaborar, mas é preciso ter cuidado, porque esta
demanda de racionamento pode impedir que o Congresso Nacional, principalmente
a Câmara dos Deputados, desenvolva seus trabalhos como convém, considerando a
urgência e a necessidade de votarmos os projetos.
Estou insistindo no assunto porque no momento da discussão dessa matéria
já havia comunicado a V.Exa. nossa preocupação. Portanto, pedimos flexibilidade no
momento de votação.
Assumem sucessivamente a Presidência os Srs.
Edmar Moreira, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, e
Aécio Neves, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Walter Pinheiro, V.Exa., ao
expor seus motivos, obriga-me a retornar à Mesa, mas o faço com prazer, porque
tenho certeza de que o objetivo é comum.
A Câmara dos Deputados deve iniciar seus trabalhos mais cedo, pois as
discussões ocorrerão com maior tranqüilidade. Isso acontecerá ao longo do tempo,
tendo essas medidas até um caráter pedagógico.
Com isso, tenho certeza de que a Casa ganhará. Em nenhum momento essas
medidas tiveram como objetivo diminuir o tempo do debate ou criar algum obstáculo
para que ele ocorra com a profundidade necessária. Ao contrário, estamos
chamando os Srs. Parlamentares mais cedo, e tenho feito isso de forma enfática,
certamente me tornando cansativo para alguns. Mas vou permanecer agindo dessa
forma, porque estou convencido de que para a Casa isso é extremamente
importante.
Quanto às medidas, Deputado Walter Pinheiro, ilustre Líder do PT, num
primeiro instante, submetemos algumas delas, de ordem administrativa, à
consideração da Mesa Diretora da Casa. Elas foram discutidas. Muitas não constam
do documento final, porque não eram consensuais. Mas aquelas que constam da
proposta apresentada ao Colégio de Líderes tiveram consenso junto à Mesa Diretora
da Câmara. O partido de V.Exa. estava representado na reunião do Colégio de
Líderes, quando todos os partidos concordaram com essas medidas.
Considero que possa haver mudanças e flexibilizações, quando necessário.
Mas no momento em que tomamos medidas como essas, diante da gravidade do
problema de energia em âmbito nacional, considerando que a Câmara dos
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Deputados também deve dar o exemplo, não há como não comprometer as funções
desta Casa, a não ser que haja — o que pode ocorrer — a derrubada desse projeto
de resolução pelo Plenário. Ele será submetido amanhã ao Plenário, já que
conseguimos o destrancamento da pauta com a retirada de inúmeras urgências
constitucionais. Resta apenas uma na pauta que pretendemos votar amanhã.
Havendo a derrubada do projeto de resolução, obviamente que as coisas
permanecem como estão.
Mas, pelo dever de lealdade que tenho com V.Exa., com a Casa e com todos
os Líderes com quem conversei sobre as medidas, pretendo defendê-las. Portanto,
ilustre Líder Walter Pinheiro, antes que haja modificação quanto a essas medidas,
que tiveram a assinatura de V.Exa., pretendo mantê-las, permitindo uma
flexibilização, o que me parece natural.
Ontem, porque houve problemas no trânsito de alguns Parlamentares do
plenário para os gabinetes, determinei que a Casa continuasse funcionando até
meia hora após o encerramento da sessão. Então, esta sessão se encerrará em
seguida, mas por mais trinta minutos a Casa continuará funcionando.
Portanto, no momento adequado, poderemos até reabrir o debate. Mas
enquanto não houver a derrubada das medidas — creio que V.Exa. compreenderá
a posição desta Casa, até para que elas não sejam desmoralizadas lá fora —, a
Mesa as manterá, abrindo o debate no momento oportuno da discussão do projeto
de resolução. A Mesa apela para a compreensão de V.Exa.
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O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que não só falei da compreensão como a tenho.
Quero reafirmar que meu partido estava na reunião e concordou com a proposta. O
partido tem um membro na Mesa e estava representado no Colégio de Líderes.
Estou externando a preocupação quanto à margem de flexibilização, que já
expus a V.Exa. pessoalmente. Sei que a sociedade compreenderá isso. Apenas em
nome do racionamento, não podemos, de forma alguma, deixar de cumprir funções
que são vitais, importantíssimas para a Nação. O papel desta Casa, num momento
como este, é debater e aprofundar a questão, é buscar a aprovação de medidas que
se coadunem, que se somem às providências que hoje a Nação busca para superar
essa grave crise. No meu modo de ver, não se trata de uma crise ocasionada pela
falta de chuva, como alguns dizem, mas pela adoção de uma linha econômica que
não privilegiou a infra-estrutura de energia como questão básica para o
desenvolvimento da Nação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Não tenha dúvida, Deputado Walter
Pinheiro, de que este Presidente compreende o papel que tem de desempenhar
neste instante e a importância de a Câmara dar respostas à sociedade. E temos
dado, com as votações que realizamos durante todo esse período. Quanto à
questão específica, compreendo que a Câmara também deva dar alguns exemplos.
Assim, o Plenário tem funcionado e continuará funcionando o tempo que
acharmos adequado, mas já determinei a suspensão ou antecipação de seminários
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que estavam previstos para o horário noturno esta semana — todos eles, sem
exceção —, e também o cancelamento, pelo menos nos finais de semana, de
convenções partidárias já marcadas antes de serem tomadas essas decisões. Por
parte dos envolvidos houve a compreensão de que este é um esforço de todos.
Portanto, tenho a certeza de que o PT, que sempre colaborou com as normas
institucionais que interessam a esta Casa, continuará agindo dessa forma neste
instante.
O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Edmar Moreira, § 2º
do artigo 18 do Regimento Interno.
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O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei "sim", com o partido.
O SR. MILTON MONTI (PMDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas votações anteriores votei com o PMDB.
A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na última votação votei "sim".
O SR. JORGE PINHEIRO (PMDB-DF. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei conforme orientação do partido.
A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei conforme orientação do partido.
O SR. JOSÉ ÍNDIO (PMDB-SP. Sem Revisão do orador) – Sr. Presidente,
votei com o partido.
A SRA. ANA CATARINA (PMDB-RN. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior votei com o PMDB.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na última votação votei com o partido.

816

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 087.3.51.O
Data: 22/05/01

REDAÇÃO FINAL
Tipo: Ordinária - CD
Montagem: José

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde 1996 o Pará vem se
empenhando numa luta obstinada, propondo-se a vencer um dos maiores desafios
de sua história. Está em curso um programa verdadeiramente ambicioso, cuja
finalidade o próprio nome traduz: Sistema de Integração do Pará.
O SIP engloba a consolidação de corredores rodoviários existentes na
extensão territorial do Estado, bem como a abertura de novos corredores, com a
construção da chamada Alça Viária, ligando Belém ao Porto de Vila do Conde, em
Barcarena. Mais que isso, objetiva implantar quatro hidrovias: Capim, Marajó, Teles
Pires-Tapajós e Araguaia-Tocantins. Quando pronto, além de favorecer a integração
terrritorial, irá baratear o transporte de passageiros e de carga, fomentar o turismo,
assegurar deslocamentos rápidos e seguros, ensejar a urbanização, estimular a
interiorização, fazendo com que diminua a pressão demográfica sobre a Capital do
Estado, encorajar a instalação de agroindústrias, promover o crescimento do
comércio atacadista, trazer, enfim, desenvolvimento e riqueza para a economia
regional.
Vencidos os óbices técnicos e orçamentários, estamos muito próximos agora
de assistir a tudo isso. Os habitantes dos mais diversos rincões, desde o mais
afastado lugarejo até a Capital, Belém, têm muitos motivos de regozijo e orgulho.
Será, entretanto, a população do interior, em especial a do nordeste do Estado, a
maior beneficiária, pois, ainda que se encontre integrada à malha viária federal, não
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dispõe até hoje de um sistema sequer razoável que a interligue a outras localidades,
dentro dos limites estaduais.
Com a conclusão dos trabalhos, em breve chegarão a termo, Sr. Presidente,
algumas das maiores privações de diversas comunidades, problemas seculares que
as tornaram vítimas não só do isolamento cultural, mas também do atraso
econômico, em razão, principalmente, da falta de meios de escoamento da
produção.
Dentro em pouco, nobres colegas, não restarão senão as tristes lembranças
dos prejuízos já causados, dos atrasos, dos desconfortos, dos perigos e dos
sofrimentos já infligidos a motoristas, caminhoneiros, empresários e passageiros,
sem falar no mais precioso de tudo: as vidas já levadas.
Até o exercício de 2000, foram aportados às obras de recuperação,
construção e manutenção de rodovias — inclusive federais — investimentos da
ordem de 360 milhões de reais, não só de recursos do Estado como também da
União.
No que respeita às hidrovias, serão 2,2 mil quilômetros de navegação livre.
Só a Hidrovia do Capim, idealizada para servir ao transporte de grãos e derivados
das agroindústrias, terá 432 quilômetros de extensão, a um custo total de 28 milhões
de reais — dos quais, sete alocados pelo Governo Federal, que liberou 3 milhões
até agora. A previsão é de que em 2003 seja inaugurada. Por sua vez, a Alça
Rodoviária deverá estar concluída em 2002, devendo atender a nada menos que
102 Municípios.
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A interligação quase completa do Estado por corredores novos ou
recuperados deixa no passado caminhos literalmente tortuosos, cobertos de lama,
repletos de buracos, servidos por pontes absolutamente precariíssimas, de madeira
algumas, metálicas outras. É o caso de rodovias como a PA-150, na totalidade dos
766 quilômetros que ligam Moju a Redenção, atravessando mais de dez sedes
municipais, ou a PA-263 (Goianésia-Tucuruí), corredor de ligação entre a PA-150, a
PA-156 e as rodovias federais BR-422 e BR-230, a Rodovia Transamazônica.
O tráfego pesado será desviado dos perímetros urbanos, assegurando
tranqüilidade a pedestres e diminuindo o desgaste de vias que não foram projetadas
para esse fim. E aqui fica o exemplo de Belém, onde a Alça Rodoviária servirá ao
propósito de melhorar a qualidade de vida da população, permitindo maior fluência
ao trânsito. A partir de sua abertura, os veículos que não se dirigirem à cidade não
precisarão adentrar seus limites.
Dessa maneira, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Pará se transforma.
Transformam-se

as

expectativas,

transformam-se

a

base

produtiva

e

o

desenvolvimento socioeconômico, transforma-se o eixo comercial, com o surgimento
de filiais de organizações da Capital, no sul do Estado, por exemplo, onde antes era
flagrante o predomínio de empresas do Centro-Oeste do País.
É preciso reconhecer que esse sonho-realidade tem um patrono, um
entusiasta — o homem que lhe está dando vida e conseqüência. Chama-se Almir
Gabriel, o Governador do Estado, que não tem poupado esforços, que luta em todos
os fóruns, que se apresenta nas mais diversas oportunidades para defender os
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interesses do povo paraense e que tem colocado o seu total empenho nessa obra
grandiosa.
Não se trata tão-somente de rasgar estradas, colocar asfalto, tirar e fazer
pontes. Trata-se, antes de mais nada, de mudar o futuro, fazendo com que se
quebrem os paradigmas de desigualdade e injustiça que aviltam o Norte do Brasil.
Está de parabéns o Governo do Estado.
Sr. Presidente, gostaria que meu pronunciamento fosse transcrito nos Anais
da Casa e divulgado no Jornal da Câmara e no programa A Voz do Brasil.
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O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior votei segundo orientação do PT.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) – Pois não, Líder
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com a orientação do PMDB.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (Bloco/PSDB-CE. Sem revisão do orador) – O
Deputado Antonio Cambraia, na votação anterior, votou com o partido. Muito
obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei de acordo com a orientação do Partido dos Trabalhadores.
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O SR. SALVADOR ZIMBALDI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) – Com a palavra o Deputado Salvador
Zimbaldi.
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (Bloco/PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, apenas por uma questão de justiça, gostaria de comentar
as palavras do Deputado Jorge Bittar, enaltecendo o Projeto Bolsa-Escola,
implantado no Distrito Federal pela administração do ex-Governador Cristovam
Buarque.
O primeiro Programa Bolsa-Escola do País foi implantado na cidade de
Campinas, durante a administração do ex-Prefeito e ex-Deputado Federal
Magalhães Teixeira, já falecido. A primeira experiência ocorreu na sua primeira
gestão administrativa e foi vista pelo Senador do PT, Eduardo Suplicy, que,
conversando com algumas pessoas beneficiadas pelo programa, concluiu que o
projeto era muito bom, porque contemplava camadas mais pobres da população.
Esse programa tinha o acompanhamento de assistentes sociais e de uma
gama de profissionais que, além de verificar a freqüência das crianças na escola,
realizavam um acompanhamento junto aos pais, para ver se realmente faziam jus à
complementação salarial recebida.
À época, eu era Vereador na cidade de Capinas, juntamente com o Deputado
Luciano Zica, também do PT.
Portanto, apenas por uma questão de justiça, esclareço a V.Exa que o BolsaEscola é um programa do PSDB, partido que tem se preocupado realmente com as
questões sociais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. OLIVEIRA FILHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) – Com a palavra o Deputado Oliveira
Filho.
O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, vou tratar rapidamente de dois assuntos.
Em primeiro lugar, informo que, em nome da Comissão de Direitos Humanos,
por requerimento do Deputado Wellington Dias e com a participação dos Deputados
Cesar Bandeira, Orlando Fantazzini e minha, estivemos ontem e hoje pela manhã na
cidade de Caxias, no Maranhão, para fazer uma investigação sobre sacrifício de
criança em ritual macabro, e estamos tirando as conclusões.
Em segundo lugar, desejo falar dos nossos idosos, que, com ou sem apagão,
continuam sendo fatia significativa da nossa sociedade que ainda continua
marginalizada.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi noticiado em alguns jornais do
País que os idosos estavam receosos de se vacinar contra a gripe, pois os menos
instruídos ouviram falar que ela serviria para eliminá-los – ao tomarem a vacina,
morreriam.
Um absurdo! O Governo deveria fazer uma campanha com mais informações.
Preocupados com o número de idosos que irão tomar a vacina, falam muito em data.
Deviam deixar mais claro, por exemplo, que a vacina não apresenta risco de vida
para o idoso, não provoca qualquer efeito colateral.
Sabemos que apesar de todo o preconceito que o idoso ainda enfrenta, não
se chegou ao absurdo de eliminá-los. Srs. Deputados, vivemos em um país onde os
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idosos morrem jogados no chão dos hospitais, como se fossem animais à espera de
atendimento médico; morrem na fila do banco esperando para retirar seus salários,
que na maioria das vezes não cobrem nem os gastos com remédios; apanham
muitas vezes dentro de sua própria casa. Aqueles que também estão nos asilos,
muitas vezes, além de sofrer todo tipo de humilhação, apanham, comem comidas
estragadas e tomam banho frio.
Olhando por este lado triste e assustador, percebemos que não é difícil um
velhinho menos instruído acreditar nessa barbárie. Infelizmente, esta é a dura
realidade e, no fundo, esse medo não é por acaso.
Quero dizer aos idosos que tomem a vacina, pois ela tem uma eficácia de
80% e não provoca qualquer efeito colateral. Conclamo a todos os que ainda não se
vacinaram para que compareçam a um posto de saúde ou ao hospital mais próximo
de sua casa, a fim de tomar a vacina.
Quero solicitar a todos os colegas Deputados que entrem nessa luta em
defesa dos idosos. Com certeza, conseguiremos amenizar o sofrimento desses que
tanto já fizeram pelo Brasil.
Que Deus abençoe os idosos e todo o povo brasileiro. Deixo para eles o meu
carinho e solidariedade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. SÉRGIO NOVAIS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB-CE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior votei com o partido.
Faço este registro em função da minha presença no Seminário Internacional
de Água e Esgoto, que se realiza no Auditório Nereu Ramos, com a presença de
autoridades norte-americanas, canadenses e argentinas.
Amanhã e depois, dias 23 e dia 24, estaremos debatendo as questões
nacionais sobre o Projeto nº 4.147, oriundo do Governo, em regime de urgência —
ele aponta para um processo de privatização do setor de saneamento.
Ora, estamos vivendo esta situação no setor de energia elétrica — inclusive
suspendemos os trabalhos do seminário porque com a Câmara, no mais tardar às
19h30min, ficaria às escuras —, e agora a mesma política poderá ser aplicada ao
setor de saneamento.
Portanto,

trata-se

de

importante

debate,

para

o

qual

convidamos

Parlamentares e todos os brasileiros que queiram participar.
Muito obrigado.
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O SR. GEOVAN FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, nas duas últimas votações acompanhei a orientação do partido.
Desejo também anunciar que a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação aprovou, na tarde de hoje, projeto do Deputado Jair Meneguelli que
regulamenta as atividades de rodeio no País. Depois de ser apreciado por duas
Comissões, o projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação e deve ira ao Senado.
Muito obrigado.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nas votações anteriores, votei de acordo com a orientação do meu
partido.
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O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, prezado companheiro Edmar Moreira, quero apenas dar um breve
recado à Casa.
Fui o único a votar contra o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza —
tomara que eu não seja o único que tenha acertado —, por dois motivos: primeiro,
porque traz embutido aumento da CPMF, e nosso povo não agüenta mais pagar
impostos; segundo, por ter a convicção de que o combate à fome, à miséria e à
violência deve ser exercido por meio de rígida política de controle de natalidade.
Os militares foram prudentes no passado: investiram maciçamente em
energia elétrica. Na Nova República nada foi feito nesse sentido. Quinze anos
depois de João Figueiredo deixar a Presidência, estamos sentindo os sinais de
exaustão quanto à geração de energia elétrica.
Baseado nisso, quero dar o seguinte recado à Casa: daqui a dez ou quinze
anos, o problema que enfrentaremos não será a falta de energia elétrica, mas
certamente a fome, tendo em vista o crescimento desordenado da nossa população.
Por isso, devemos investir agora, e o mais rápido possível, numa política de controle
da natalidade, se quisermos ser um país de futuro.
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O SR. ARNON BEZERRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na votação anterior acompanhei a votação do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) – Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a apresentar queiram fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
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VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a sessão, lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 23 de maio, às 10
horas, haverá sessão solene em homenagem ao Conselheiro João da Matta
Machado, primeiro Presidente da Câmara dos Deputados da história da República
brasileira.
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O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) – COMPARECEM MAIS OS
SENHORES:
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
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O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) – Encerro a sessão, designando para
amanhã, quarta-feira, dia 23 de maio, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
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(Encerra-se a sessão às 20 horas e 28 minutos.)
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