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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) - A lista de presença registra na

Casa o comparecimento de 171 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

trabalhos.

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

II - LEITURA DA ATA

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO, servindo como 2° Secretário, procede à leitura

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) - Passa-se à leitura do expediente.

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

procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE
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O Sr. Nelson Marquezelli, 4º Secretário, deixa a

cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio

Carlos Magalhães Neto, 2º Vice Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Antes de dar

prosseguimento à sessão, a Mesa da conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento

Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial

destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.376, de

2010, do Poder Executivo, que “cria a Comissão Nacional

da Verdade, no âmbito da Casa Civil da Presidência da

República”.

A Comissão será composta de 17 (dezessete)

membros titulares e de igual número de suplentes, mais

um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as

bancadas não contempladas, designados de acordo com

os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 25 de maio de 2010

Michel Temer

Presidente
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
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O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a intensa movimentação

registrada no Ceará, relativamente à criação de novos municípios, assume

conotação de extraordinária expectativa, a ponto de tornar-se assunto obrigatório

nas conversações político-partidárias.

Um dos distritos a postular emancipação do meu Estado é o de Jurema, que

integra presentemente a circunscrição de Caucaia, na Grande Fortaleza, e se

apresenta como detentor de excepcionais qualificações para transformar-se em

cidade próspera, distante apenas 16 quilômetros da Capital cearense.

No último sábado, uma comissão de interessados, tendo à frente o líder Bené

Cunha, encareceu o meu empenho para viabilizar tal iniciativa, uma vez que Jurema,

com os seus 130 mil habitantes e excelentes condições socioeconômicas, acha-se

perfeitamente apta a despontar como mais uma municipalidade em nossa estrutura

administrativa e territorial.

Por isso, entendi de veicular, desta tribuna, integral adesão à causa, o que foi

feito em relação a Cruxati; Antonio Diogo, Guanacés e Alencar, distritos igualmente

possuidores dos requisitos fundamentais previstos na legislação vigorante.

O Poder Legislativo de minha Unidade da Federação apresta-se para dar

encaminhamento aos aludidos pleitos, que se caracterizam como legitimas

postulações, chanceladas pelos respectivos habitantes.

Confio, pois, em que essa temática obterá o apoio dos Parlamentares

Estaduais, a exemplo da bancada federal, também motivada para as referenciadas

emancipações.
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Sr. Presidente, o apelo que faço, portanto, é em favor da emancipação

política do distrito de Jurema, em Caucaia.

Muito obrigado.
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O SR. DR. TALMIR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

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

Presidente, inicialmente, solicito a V.Exa. e ao Plenário a retomada da votação da

PEC nº 300, fazendo coro aos Deputados Paes de Lira e Capitão Assumção.

Realmente, essa iniciativa se faz necessária.

Também peço a votação da PEC nº 308.

Mas, Sras. e Srs. Deputados, venho também à tribuna ler o Hino do Polícia

Penal, escrito por Antonio Barreto e que me foi entregue pelo Sr. Daniel Grandolfo,

da SENASP de Presidente Prudente:

“Uma semente nasceu, na mente do legislador.

Que vendo o crime crescer. No País.

Estarrecido se mobilizou.

Tomou para si com nobreza.

Esta legítima missão.

De criar uma Polícia Especial, dando força moral.

Aos heróis que trabalham na prisão.

São mais de cem anos de história.

Com muita dignidade.

A sociedade aprovou. Transformando em clamor.

Nossa nova realidade.
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Somos um braço do Estado.

A pólvora, deste barril.

Precisamos do poder de polícia de direito.

Pra controlar o crime no Brasil.

Hoje, voltando ao Planalto, não viemos para pedir.

Queremos aprovar um projeto, com amparo legal.

A criação da Polícia Penal.

Polícia Penal, Polícia Penal, Polícia Penal!!! Já! Já!

Já!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Sr. Deputado Capitão Assumção.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, foi

lamentável o desfecho da última sessão extraordinária desta Casa. E ainda mais

lamentável a maneira como o Governo se utilizou da mídia corporativa para fazer

insinuações mentirosas: trabalhadores da segurança pública, policiais civis, agentes

penitenciários, policiais militares e bombeiros foram acusados de estarem com

armas neste plenário.

Isso, que seria desprestigiar o honroso trabalho da Polícia Legislativa da

Câmara dos Deputados, não aconteceu. Repito o que disse na última sessão

ordinária: esse foi um ato leviano, porque acusar trabalhadores de segurança

pública de entrarem armados nas galerias da Câmara dos Deputados é desprestigiar

o trabalho da Polícia Legislativa.

Feito o registro, mais uma vez solicito que esta Casa retome e conclua, nesta

semana, a votação da PEC nº 300 e o inicie a votação da PEC nº 308.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao Sr. Deputado Flávio Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PRB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, marisqueiras e pescadores, nesta oportunidade,

chamo a atenção para o que tem acontecido em Acaraú, tendo em vista que o

parque eólico é contra os pescadores nativos do Ceará.

É um absurdo o que está acontecendo em Espraiado, distrito de Acaraú. Uma

empresa de energia eólica está degradando uma área pertencente aos moradores

daquela região, que vivem ali há centenas de anos.

A empresa IMPSA, que presta serviços para os gringos, está destruindo a

natureza e impedindo a passagem dos pescadores e marisqueiras para o mangue e

a praia, até com o uso de vigias armados.

Essa empresa chegou à comunidade de Espraiado prometendo que ia investir

na área social, com reforma de casas, ajuda aos pescadores, e que não ia destruir o

meio ambiente. Porém, não cumpriu nenhuma das promessas.

Outro problema causado pela construção das torres de vento é que a

contenção do mar que havia no local foi destruída. Com isso, a maré está invadindo

casas, causando prejuízos e levando medo à comunidade.

Os índios tremembé, que no passado expulsaram a mesma empresa que

pretendia instalar as torres na área indígena, garantem que não vão permitir que

seja instalada mais nenhuma torre na praia de Espraiado. Disseram que, se alguma

máquina entrar na ilha, será queimada.
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Sr. Presidente, algo precisa ser feito com urgência para evitar uma tragédia

naquela região. Os pescadores e marisqueiras precisam ter a garantia de que suas

terras não serão tomadas à força nem destruídas por estrangeiros.

Está acontecendo na Praia do Espraiado, em Acaraú, o mesmo que

aconteceu na Praia de Maceió, em Camocim: estrangeiros estão comprando terras

no Brasil e querendo expulsar os nativos.

Desta vez, a empresa IMPSA está expulsando os moradores nativos da

região. Antes foi feito um acordo. Agora querem retirar daquela praia os moradores.

São pescadores e marisqueiras, que vivem dos recursos do manguezal e do rio. A

empresa está colocando ali homens armados para impedi-los de ir ao local de

trabalho.

Elogio a atitude dos índios tremembé, do Ceará, que partiram em defesa do

povo daquela comunidade.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado nos

meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - V.Exa. será

atendido.
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 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao Sr. Deputado Fernando Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assomo à tribuna para fazer 2 registros.

Primeiro, o de que, no Rio Grande do Sul, retomamos a Frente Popular

PT/PSB/PCdoB, que nos levou a conquistar 4 vezes a Prefeitura de Porto Alegre e

também o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a nossa presença na

política do Rio Grande do Sul volta ao cenário com toda a força, para fazer com que

o Estado cresça no ritmo do Brasil. E é com imensa alegria e orgulho que informo o

renascimento da Frente Popular no Estado do Rio Grande do Sul.

Na tarde de ontem, o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Comunista do

Brasil firmaram apoio à pré-candidatura do ex-Ministro Tarso Genro para o Governo

gaúcho. Esse é um fato que merece ser destacado.

A Frente Popular foi responsável por vitórias e governos marcantes na história

do Rio Grande do Sul. Em 2000, quando venci a disputa pela Prefeitura de Pelotas

estava respaldado pela Frente Popular. E, assim como eu, diversos outros Prefeitos

obtiveram êxitos e realizaram grandes governos com a composição da Frente

Popular.

Como não lembrar dos 16 anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve a

frente da Prefeitura de Porto Alegre, junto com a Frente Popular, e se tornou um

modelo de gestão em todo o País? E como não lembrar, nobres colegas

Parlamentares, do Governo do companheiro Olívio Dutra no Rio Grande do Sul?

É movida por essas lembranças e pela imensa vontade de fazer muito mais,

que a Frente Popular está de volta no meu Estado.
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O povo gaúcho quer a volta de um governo popular e democrático. E todos

nós estamos unidos em torno de uma única causa: fazer o Rio Grande crescer no

ritmo do Brasil.

É inadmissível que o Estado continue patinando, enquanto o Brasil cresce,

gera emprego, distribui renda e se prepara para ser a quinta economia mundial nos

próximos anos.

O desejo de dar continuidade ao trabalho do Presidente Lula, aliás, foi o fator

fundamental para o renascimento da Frente Popular. O PT, o PSB e o PCdoB

sabem que o trabalho de Lula tem de continuar e que o Rio Grande do Sul tem de se

inserir nesse contexto. A Frente Popular sabe igualmente que os ex-Ministros Dilma

Rousseff e Tarso Genro são o caminho para esse desenvolvimento.

O segundo registro, Sr. Presidente, é relativo à queda da mortalidade infantil

em nosso País.

Nos últimos 20 anos, saímos de 52 para 19 mortes por mil nascidos. Nesse

ritmo, vamos cumprir a meta do milênio até 2013, particularmente com o PAC 2, que

vai tratar do saneamento, que causa tantas doenças e mortalidade infantil.

Desde que assumiu o Governo desta Nação, o Presidente Lula tem falado

incessantemente sobre mortalidade infantil, tema que, na maioria das vezes, só é

lembrado quando aparece negativamente nos noticiários. Esse assunto, associado à

saúde, ao saneamento básico, à infraestrutura urbana e à qualificação de escolas e

educadores, faz parte de pauta que não sai de forma alguma das prioridades do

Governo Federal.

O Presidente fala sobre esse tema com propriedade, afinal de contas, Lula

veio de uma realidade dura de pobreza no Nordeste e conhece como poucos as
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dificuldades de viver sem condições dignas de saúde e atendimento básico,

invariavelmente, uma das causas dos elevados índices de mortalidade de crianças

nas periferias urbanas e nas áreas mais afastadas dos grandes centros.

Acontece que leio hoje, Srs. Deputados, notícia que muito me alegra e que

mostra o quanto é importante se preocupar com questões básicas que podem

representar a diferença entre uma vida saudável e a morte precoce, ainda nos

primeiros anos de vida. Segundo essa notícia, estudo da Universidade de

Washington apontou uma redução de 61,7% na mortalidade infantil entre 1990 e

2010.

Como comparação — e para que se tenha um ideia do tamanho dessa

redução —, apenas na faixa etária de zero a 5 anos, o número de mortes a cada mil

nascimentos caiu de 52, em 1990, para 19,8, em 2010.

É evidente que ainda estamos muito acima do índice que o Brasil necessita

alcançar para figurar entre as nações mais desenvolvidas do planeta. No entanto, é

importante salientar que esse estudo da universidade americana aponta que, a

seguir nesse compasso, o País alcançará, antes de 2015, o objetivo traçado como

uma das metas do milênio: reduzir em dois terços a mortalidade infantil. Se tudo der

certo, e as políticas públicas do atual governo tiverem continuidade, em 2013 esse

objetivo estará cumprido.

É importante lembrar que, entre os fatores que contribuíram para a melhora

significativa desse índice, está a expansão do atendimento básico de saúde que o

Governo Federal tem promovido em todos os cantos do País, sobretudo nas regiões

historicamente mais empobrecidas, como o Nordeste e o Norte. Para fortalecer

essas ações, o Ministério da Saúde anunciou que reforçará sua atuação nas 256
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cidades da Amazônia Legal e do Nordeste que concentram metade das mortes de

crianças no Brasil.

Sras. e Srs. Deputados, o Brasil está mantendo uma postura exemplar não só

no combate à mortalidade infantil, mas também melhorando outros indicativos

fundamentais para que possamos figurar entre as nações que detêm excelentes

índices de desenvolvimento humano.

E, tenho certeza, com a segunda etapa do Programa de Aceleração do

Crescimento dando atenção especial sobretudo a saneamento básico, os cidadãos

viverão em condições ainda melhores. Assim, cada vez mais veremos crianças

saudáveis brincando nas ruas das cidades brasileiras, sem a preocupação do

contato com esgoto a céu aberto e as doenças que isso pode provocar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, reporto-me ao editorial SOS água,

publicado no jornal O Povo, relatando a situação em que se encontram vários

Municípios cearenses por falta de abastecimento de água. O mais grave é a

suspensão do fornecimento de água por carro-pipa pelo Exército Brasileiro.

Estão nessa situação 72 Municípios, principalmente os dos Sertões

Cearenses — Canindé, Crateús, Inhamuns — e do Sertão Central. Nesses locais

choveu menos de 50% da média. A média do Nordeste já é pequena. O coeficiente

foi de 300 milímetros de chuva nessa região, gerando muita vulnerabilidade não só

para a produção agrícola, mas também para o abastecimento de água para

consumo humano.

O Ministério da Integração Nacional precisa repassar recursos urgentemente

para que o Comando Militar do Nordeste possa garantir abastecimento de água às

populações.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação do meu pronunciamento nos

órgãos de comunicação da Casa.
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O SR. PAES DE LIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra, Deputado Paes de Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara, é

lamentável o que aconteceu neste plenário na quarta-feira passada.

Um proposta de emenda constitucional, em atendimento a requerimento com

321 assinaturas, foi inserida na Ordem do Dia para não ser votada, porque foi

colocada na frente uma medida provisória, cujo relatório tinha 120 páginas. E isso

não seria necessário numa sessão extraordinária, o que demonstra que havia um

propósito evidente de não se chegar à votação da matéria.

O que aconteceu levou à indignação e às lágrimas policiais e bombeiros

militares, que, na exasperação, cantaram o Hino Nacional. Este foi o ato de violência

praticado por eles: cantar o Hino Nacional. E ainda vem alguém plantar na imprensa

do Estado de São Paulo a falsa notícia de que haveria policiais armados neste

recinto. Uma calúnia! Uma mentira deslavada! Mesmo porque isso seria deslustrar a

Polícia Legislativa.

A Polícia Legislativa cuidou da segurança e trabalhou bem.

Vamos votar a PEC nº 300!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

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

oradora.) - Sr. Presidente, o líder quilombola Benedito Anunciação Furtado, do

Kulumbu do Patualzinho, no Amapá, está sob risco de morte.

Segundo o Coordenador Estadual das Comunidades Quilombolas do Amapá,

um garimpeiro e grileiro de terras, ali na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa,

no Município do Oiapoque, teria contratado 2 pistoleiros para assassinarem seu

Benedito, que está refugiado na floresta com a família.

O Ministério Público e a Delegacia de Polícia não tomaram providências e

ignoram a Carta da Fundação Palmares, pela qual a comunidade ocupa uma terra

de quilombo, porém, não demarcada pelo INCRA.

Vou à Polícia Federal pedir que proteja seu Benedito e sua família, e ao

INCRA, para que apresse a demarcação.

O Estado brasileiro não pode permitir mais vítimas de grilagem.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação deste

pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.
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O SR. JORGE TADEU MUDALEN - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para fazer um

alerta e pedir compreensão à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tivemos

uma reunião, na semana passada, para discutir o fechamento da Rodovia Fernão

Dias, na altura do Túnel da Mata Fria. O fechamento da Fernão Dias já ocorre há

mais de 5 meses, causando transtorno e enorme prejuízo àqueles que transportam

carga de São Paulo para Belo Horizonte. Causa, também, transtorno aos moradores

das cidades de Atibaia, Mairiporã e região de Franco da Rocha, que querem ir a São

Paulo e vir, mas estão impossibilitados, tendo de dar uma enorme volta.

Faço este registro já pela terceira vez. As obras continuam morosas. Vai um

alerta à agência e ao DNIT, a fim de que faça a fiscalização.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao Deputado Nelson Bornier.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a minha fala, hoje, é no sentido de dividir com o

Prefeito Eduardo Paes, da cidade do Rio de Janeiro, e com os taxistas da região

metropolitana do meu Estado os resultados positivos de uma ação política e

administrativa de elevado alcance social noticiados na semana passada pelos meios

de comunicação.

Estou anunciando a esta Casa que o Prefeito Eduardo Paes acaba de, por

decreto, anular cerca de 20 mil multas aplicadas pela Prefeitura do Rio aos taxistas

que, indevidamente, utilizavam a faixa exclusiva da Avenida Brasil, em ambos os

sentidos.

Friso que essas multas eram aplicadas até recentemente apenas aos veículos

de transporte de passageiros, na modalidade táxi permissionário de 19 Municípios

da região metropolitana do Rio.

Somente os taxistas do Rio capital estavam autorizados a utilizar, portanto,

sem risco de serem multados, a faixa seletiva da Avenida Brasil, a mais importante

ligação viária de todas as regiões do nosso Estado com o centro da nossa capital.

Por essa via circulam diariamente cerca de 200 mil veículos, e a faixa seletiva

permite aos ônibus e aos táxis chegar rapidamente ao centro do Rio no horário de

pico.

Eu via nesta questão urbana, a do tráfego na Avenida Brasil, um grande

problema para os taxistas de outras cidades, principalmente os da Baixada

Fluminense, que ao longo dos anos foram vítimas dessa proibição de utilização da
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faixa seletiva da Avenida Brasil. Procurado pelas lideranças dos taxistas dessas 19

cidades, coloquei o mandato à disposição deles para resolver de vez essa questão.

Procurei, então, o Prefeito Eduardo Paes. Desde nosso primeiro encontro,

para tratar desse assunto, tive a certeza de que sua sensibilidade social pesaria a

favor de uma solução para a reivindicação que tive a honra de encaminhar ao Poder

Público.

Em agosto do ano passado, no Palácio da Cidade, em Botafogo, o Prefeito

Eduardo Paes assinou o decreto que permite agora aos taxistas das 19 cidades

também utilizarem a faixa seletiva da Avenida Brasil, desde que estejam efetuando o

transporte de passageiros.

As Prefeituras que compõem a região metropolitana do Estado do Rio de

Janeiro ficaram responsáveis pelo cadastramento de seus taxistas e tiveram 30 dias

para encaminhar à Secretaria de Transportes do Rio o cadastro desses táxis.

Feito isso, coube ao Prefeito Eduardo Paes resolver outra questão

importantíssima: o cancelamento das multas aplicadas aos taxistas.

Para que os senhores tenham ideia do montante dessas multas, conheço

muitos taxistas que já deviam mais do que o valor do veículo à Prefeitura do Rio —

só em multas por trafegarem na faixa seletiva.

Ao encerrar, em meu nome e em nome dos taxistas beneficiados, minhas

palavras de gratidão ao Prefeito Eduardo Paes.

Comunico a esta Casa que o decreto contempla os taxistas de Nova Iguaçu,

Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri,

Magé, Mangaratiba, Maricá, Mesquita, Niterói, Paracambi, Queimados, São

Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.

Era o que tinha a dizer.
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A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, em primeiro lugar, quero ressaltar a realização do Seminário Estadual

das Trabalhadoras Domésticas, que ocorreu em meu Estado, na cidade de São José

dos Campos, no último fim de semana.

Durante a atividade, a Coordenadora da Regional São Paulo, Ana Semião,

promoveu análise da conjuntura política atual, discorreu sobre a organização das

trabalhadoras e lamentou a dificuldade de legalização dos sindicatos.

Ana contou ainda com a colaboração das coordenadoras Regina Semião e

Regina Teodoro. Elas destacaram dois dos principais problemas da categoria: a

violência sexual e doméstica e a equiparação dos direitos trabalhistas.

Na minha participação discorri sobre a luta da mulher na Câmara Federal,

local onde temos pequena representação — dos 513 Deputados, 45 são mulheres

—, a história política do PT e ressaltei os pontos de maior ênfase do meu mandato:

a mulher, o negro e as religiões de matriz africana. Também fiz um chamamento

para as mulheres auxiliarem na elaboração dos 13 pontos para a construção do

Programa de Governo da pré-candidata Dilma Rousseff.

Em segundo lugar, quero destacar que na semana passada foram divulgados

os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED, que

mostram algo muito importante para o Brasil: até o dia 30 de abril criamos 962 mil

novos empregos no País. No mês de abril foram gerados 305 mil novos postos de

trabalho, e a expectativa é que o Brasil chegue ao final do ano com 2 milhões de

empregos criados somente este ano.

Não é necessário lembrar por que é importante criar empregos. Condições

dignas de trabalho e reconhecimento profissional são fundamentais para as
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trabalhadoras e os trabalhadores, para suas famílias. O emprego gera salário,

salário gera poder de compra, poder de compra gera mais produção industrial, mais

venda no comércio, mais emprego. O Governo do Presidente Lula trabalha para que

a economia continue crescendo, a inflação esteja controlada, e com isso poder

propiciar um Brasil com pleno emprego, para assim melhorar cada vez mais as

condições de vida das pessoas.

Como destacou o Presidente Lula, o Brasil está sendo conduzido para uma

situação de emprego confortável com total liberdade política. É um salto de

qualidade da sociedade brasileira que caminha para ser um dos países do mundo

com o menor índice de desemprego. Durante a crise foram grandes as perdas de

postos de trabalho no mundo, mas no Brasil houve aumento dos postos de trabalho.

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

Presidente, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, registro a presença do

Prefeito de Brunópolis, Volcir Canuto, e dos Vereadores Cleomar de Oliveira,

Delvino Zampieri e Daniel Dondé, na Casa. Também está presente o Presidente do

Partido dos Trabalhadores de Brunópolis, Estado de Santa Catarina, o Sr. José.

 Sras. e Srs. Deputados, ontem, importante foi ato realizado na Assembleia

Legislativa do meu Estado em benefício da piscicultura catarinense: o repasse de

equipamentos para 19 Municípios do Estado. Com a presença do Ministro da Pesca

e Aquicultura e de colegas da bancada federal, escavadeiras e retroescavadeiras

hidráulicas foram repassadas por meio de convênio.

As cidades beneficiadas são: Agrolândia, Balneário Arroio do Silva, Balneário

Gaivota, Benedito Novo, Cunhataí, Curitibanos, Içara, Irati, Jacinto Machado, Imaruí,

Ipumirim, Leoberto Leal, Massaranduba, Rio Fortuna, Papanduva, Salete, Santa

Helena, Porto Belo e São Joaquim. As máquinas serão usadas para a abertura e

recuperação de tanques escavados e açudes.

Os recursos investidos nos equipamentos chegam a R$4 milhões oriundos de

emenda da bancada, e já chega a 25 o número de máquinas entregues pelo

Ministério da Pesca a Municípios catarinenses somente nos últimos 30 dias.

Quero, então, ressaltar o trabalho, a articulação e a iniciativa da bancada

catarinense que, unindo esforços, se aliou ao Ministério da Pesca nessa empreitada

de fomento ao setor.

Além de equipamentos, o setor recebeu investimento em pesquisa e

tecnologia, com a inauguração das novas instalações da Unidade de Piscicultura,

em Caçador, no meio oeste catarinense. A estrutura, construída há 29 anos, não
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apresentava condições necessárias, e, por meio de um convênio entre o Ministério

da Pesca e o Governo do Estado, foram liberados R$700 mil para construção de um

novo prédio e melhoria dos laboratórios. Esse centro desenvolve pesquisa e produz

alevinos para toda a região.

A pesca, nobres colegas, tem sido uma nova fonte de renda, uma nova

alternativa para muitos produtores de todo o País. A produção de pescado tem

grande potencial e é viável economicamente. Portanto, é preciso ampliar cada vez

mais os investimentos para alavancar a atividade.

Para concluir, cumprimento os Parlamentares catarinenses, que se uniram

nesse projeto, e parabenizo o Ministério da Pesca e, principalmente, os Municípios

beneficiados por apostarem em novas alternativas de renda para os produtores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

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

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro, desta tribuna, a realização da

primeira cirurgia bariátrica realizada na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna,

dirigida pelo provedor Renan Moreira, mediante convênio com o SUS e a Secretaria

de Saúde da Bahia.

No dia 21 de maio, a Sra. Lícia Maria Pereira Gois foi internada para a

realização dos procedimentos preparativos para a intervenção cirúrgica. A operação

foi efetuada no sábado, com todo êxito.

A Sra. Lícia manifestou-se muito contente com o resultado e agradeceu

emocionada a todos os que tornaram possível sua operação. Segundo os médicos,

ela estava padecendo de problemas de pressão, diabete e trombose e encontrava

dificuldades para exercer suas atividades profissionais de técnica de enfermagem.

Ontem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tivemos a segunda

intervenção desse tipo na Santa Casa de Itabuna. Dessa vez o beneficiado foi o Sr.

Erick, também técnico de enfermagem, que, com a obesidade, estava padecendo de

graves problemas cardíacos. Seu coração havia dilatado mais de 4 centímetros.

Anteriormente ele se dedicava ao ciclismo. Disse que, após sua recuperação,

promete ir de bicicleta de Itabuna a Salvador — são 450 quilômetros — para

agradecer a todos que tornaram possível a realização de sua operação,

particularmente ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Jorge Solla, pela

assinatura do convênio com o SUS e com a Santa Casa de Itabuna.
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No mês passado, havíamos articulado uma reunião dos representantes da

ONG Casa do Obeso e da ONG Itabuna e Região Contra a Obesidade Mórbida com

o Secretário de Saúde, Jorge Solla. Participou dela o Dr. Fabrício, representante da

Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Reivindicamos o credenciamento da Santa

Casa, pelo SUS, para a realização de cirurgia bariátrica (redução do estômago), em

caso de obesidade mórbida. Fomos atendidos em nossa demanda.

Diante desses fatos, Sr. Presidente, quero juntar-me aos 2 pacientes e

agradecer ao Secretário de Saúde, Jorge Solla, ao Governador Jaques Wagner, aos

responsáveis pelo SUS e, principalmente, ao Presidente Lula pela sensibilidade ao

priorizar políticas públicas de grande sensibilidade social, que tornam possível a

expansão do atendimento oferecido à nossa população.

Muito obrigado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

30

A SRA. CIDA DIOGO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a satisfação de, na semana

passada, ter participado, na Câmara Municipal de Vereadores de Volta Redonda, de

uma audiência pública, com mais de mil pessoas, onde se discutiu o destino do lixão

da região.

Infelizmente, hoje está sendo sinalizada a construção de um centro de

tratamento de resíduos numa região em Volta Redonda extremamente populosa e,

inclusive, também de preservação ambiental.

A população se mobilizou, e nós conseguimos com a Secretária Municipal de

Ambiente, Marilene Ramos, que receba uma comissão representando a

comunidade, a fim de discutir alternativas de local para a construção desse centro

de tratamento; que seja instalado em local não populoso e que preserve o meio

ambiente.

Seremos, portanto, recebidos no dia 15 de junho pela Secretária de Estado.
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O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, registro nossa solidariedade aos trabalhadores do FNDE e do INEP,

órgãos ligados ao Ministério da Educação, que estão em greve há mais de 1 mês.

Desde que houve a paralisação em 23 de novembro de 2009, eles recebem

promessas de negociação quanto à reestruturação do plano de carreira, mas o

Ministério do Planejamento não negocia. Por isso, no dia 26 de abril voltaram à

greve. Depois de 12 reuniões, houve um congelamento do processo. Pedimos a

abertura de negociações com o Ministro Paulo Bernardo.

Registro, também, que não há, com essa negociação, reflexos na questão

orçamentária.

É necessário que os órgãos e seus trabalhadores sejam respeitados em suas

carreiras — há hoje 40 níveis.
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O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

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

Presidente, parabenizo o Governador Paulo Hartung, do meu Estado, Espírito Santo.

No sábado, estivemos no Município de Domingos Martins, que tem 33 mil

habitantes, e inauguramos a via de acesso da BR-262 ao Vale da Estação. São 2,6

quilômetros que levarão grande benefício àquela comunidade, como o escoamento

de produção de hortifrutigranjeiros, café produzido no local e leite. Ao mesmo tempo,

o Governador entregou uma pá carregadeira para atender os produtores rurais do

Vale da Estação. Trata-se de região turística, com um potencial muito grande, por

onde passa uma estação de trem.

Registro os agradecimentos ao Governador Paulo Hartung, em nome dos 33

mil moradores de Domingos Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro.

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

discurso.) - Sr. Presidente, registro hoje o Dia Nacional da Adoção.

A aprovação da Lei Nacional da Adoção trouxe avanços importantes, mas

ainda há problemas, como a burocracia para quem deseja adotar, além da falta de

estrutura nas Varas da Infância e da Adolescência.

Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que há, no Brasil, cerca de

30 mil pretendentes à adoção e quase 5 mil crianças e adolescentes cadastrados e

aptos a serem adotados, como exemplifica matéria publicada na edição de hoje do

Jornal da Câmara. Outros números apontam, no entanto, que há, em todo o País,

mais de 50 mil crianças em abrigos, que não conseguem encontrar um lar para

acolhê-las.

Alguns aspectos da nova legislação são importantes de serem ressaltados

como a definição, por exemplo, de que o adotado tenha garantido o direito a

conhecer sua origem biológica e de obter acesso irrestrito ao processo de adoção

após completar 18 anos.

Outros aspectos, no entanto, ainda precisam ser aprofundados e melhorados,

como a adoção de crianças por casais homoafetivos. Destaca-se, nesse sentido, a

recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, divulgada no último dia 27 de abril,

pela qual casais formados por homossexuais possuem o direito de adotar filhos no

Brasil. A 4ª Turma do STJ analisou o caso de duas mulheres que tiveram o direito à

adoção reconhecido no Rio Grande do Sul. Esse e outros casos tendem a ser cada

vez mais confirmados em nosso País, gerando uma jurisprudência que, além de
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modernizar o direito de família brasileiro, vai ao encontro de atender aos maiores

interessados, crianças e adolescentes sem lar, beneficiando-os.

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

Projeto Ficha Limpa, votado nesta Casa, foi modificado no Senado Federal, dizendo

que a medida é de redação. Consideramos que se trata de uma emenda de mérito.

Estamos entrando com requerimento, pedindo ao Presidente da Casa para

que solicite a devolução do projeto, a fim de que possamos manter o dispositivo

votado na Câmara, que reza que todos que tenham sido condenados serão

considerados inelegíveis.

Hoje, recebemos, na Comissão de Direitos Humanos, a Relatora Especial

sobre Formas Contemporâneas de Escravidão, das Nações Unidas, Sra. Gulnara

Shahinian. Amanhã receberemos, na mesma Comissão, o Vice-Presidente do

Subcomitê para Prevenção da Turberculose.

Muito obrigado.
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O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Lula está cumprindo com os seus

deveres em relação às metas do milênio, que são para 2015. Diz a manchete do

jornal O Popular, de Goiânia: Cai mortalidade infantil no País.

Parabéns, Presidente Lula, Governadores e Prefeitos! Parabenizo

principalmente aqueles que lidam com crianças, que trabalham pela saúde pública

— agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, pessoal da

área da educação e social.

O Brasil já está cumprindo todos os objetivos do milênio. A luta pela adoção é

de todas as famílias brasileiras.

O Presidente Lula estabelece política externa independente e soberana. O Le

Monde o indica para a ONU, enquanto a nossa imprensa desdenha.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Deputado Carlos Brandão.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por inúmeras vezes, ocupei esta tribuna e

hoje a ocupo mais uma vez, para reiterar o pedido que fizemos ao Governo Federal,

em especial ao DNIT, para a duplicação da BR-135 no trecho que liga São Luís a

Bacabeira.

Esse trecho é conhecido como estrada da morte. Lá, no último sábado, houve

um acidente gravíssimo, em que mais duas pessoas perderam a vida e outras

saíram feridas.

Portanto, venho aqui reiteradamente pedir, pelo menos, que se faça uma

sinalização horizontal e vertical; pelo menos, que se faça uma operação tapa-

buracos naquele trecho. Essa situação é inadmissível. Todas as capitais do

Nordeste estão interligadas por estradas duplicadas; nossa saída de São Luís do

Maranhão é um trecho perigoso, e ninguém presta atenção a isso.

Peço, mais uma vez, ao Governo Federal, atenção para o problema, a fim de

que outras vidas não sejam perdidas naquele trecho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Deputado Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Srs. Parlamentares, o Diário Oficial da União, Seção 1, de terça-feira,

dia 25 de maio de 2010, hoje, publica a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, de

autoria deste Parlamentar, Deputado Lobbe Neto, que dispõe sobre a

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa lei foi sancionada pela Presidência da

República. A Câmara dos Deputados enviou-a para o Senado, cuja Relator foi o

Senador Cristovam Buarque. Conseguimos aprová-la. Ela é muito importante para o

projeto de leitura no País, pois melhora as bibliotecas em todas as escolas públicas

e privadas, oferecendo-lhes um acervo mínimo de livros para os nossos jovens.

Quero cumprimentar a Presidente do Conselho Federal, a bibliotecária

Nêmora, também do Conselho Estadual de São Paulo, em nome de todos os

conselhos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a tratar de outro assunto.

É com imenso orgulho que o Partido da Social Democracia Brasileira

comparece a esta sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Adoção.

Sinto-me particularmente privilegiado pela distinção que o Partido me confere,

porque sei que estar aqui significa contribuir para o debate e a reflexão acerca desse

tema que requer atenção, estudo, diálogo, explicação e decisão. De nós depende,

em primeira instância, fazer valer a lei e até modificá-la, se necessário.

Aliás, Sr. Presidente, quero abrir um parêntese para cumprimentar o nobre

Deputado João Matos, autor do requerimento que originou esta sessão solene, autor
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da proposição que resultou na instituição da data que hoje comemoramos e autor do

projeto de lei que deu origem à Lei nº 12.010, a Lei Nacional de Adoção, em vigência

desde agosto de 2009. Sua luta nesta Casa tem sido incansável e serve de

exortação ao empenho de seus pares, nobre Deputado.

Parabéns!

Esta sessão solene é, seguramente, oportunidade para ampliação do debate

sobre a adoção, forma inequívoca de promover maior compreensão sobre o tema,

os dispositivos da lei e outras questões controversas, como, por exemplo, decisões

recentes do Judiciário que garantem o direito de adoção a pares de relação

homoafetiva.

O momento requer de nós, sobretudo, trabalho determinado no sentido de

fazer valer a — ainda nova — lei, porque nenhum dispositivo legal muda

comportamentos arraigados, nobres colegas. Isso inclui ampliar as discussões sobre

questões culturais como a preferência manifesta pela grande maioria de

pretendentes à adoção de bebês, preferencialmente do sexo feminino e, quase que

via de regra, de cor branca. Mantidas essas premissas, continuaremos a ver

crianças negras, na maioria meninos, lotando os abrigos de menores no Brasil, um

espelho e uma reprodução da imensa desigualdade social que nos envergonha,

mais de um século depois que a Lei Áurea fez livres de direito afrodescendentes.

Vale lembrar que, ao elaborar a nova lei, não se buscou revogar ou substituir

as disposições antes existentes, mas, sim, a elas incorporar mecanismos capazes

de assegurar sua efetiva implementação, estabelecendo regras destinadas, antes e

acima de tudo, a fortalecer e preservar a integridade da família de origem e também

a evitar ou abreviar ao máximo o acolhimento institucional de crianças e
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adolescentes. Com as novas determinações, o Estado haverá de prover meios para

que as famílias de origem não abram mão de seus filhos por falta de condições de

cuidar deles.

Na verdade, Estado e sociedade haverão de investir muito nisso, nobres

colegas. Por exemplo, sem creches onde as mães possam deixar seus filhos para

trabalhar, muitas são compelidas a entregá-los a instituições, para que sobrevivam.

Também é dever do Estado esclarecer sobre formas de controle de natalidade, de

acompanhamento pré-natal, para que as crianças cheguem ao mundo de forma

mais planejada e em condições de serem efetivamente acolhidas por suas famílias.

De outra parte, com o cadastro nacional e outras medidas de ordem

burocrática, buscou-se tornar mais céleres os processos de adoção, o que fará com

que as filas diminuam e com que as condições se humanizem. Novamente aqui

nossa ação é fundamental, no sentido de debater o tema, de promover a reflexão,

para que aconteçam mudanças de perspectiva, para que posições fundamentalistas

cedam espaço a novas percepções, forma única de humanização, de haver

progresso, na acepção mais elementar do vocábulo, que é a que inclui a evolução e

a promoção do ser humano.

São mudanças culturais, Sr. Presidente, que exigem ampla participação da

sociedade, não há dúvida. A nós cabe fiscalizar a ação do Estado, formular

propostas que promovam a execução de políticas públicas que fortaleçam as

famílias e cabe, principalmente, esclarecer a população da forma como fazemos

nesta oportunidade.

Por último, nossa ação é fundamental no sentido de que a adoção seja de

fato consciente e de que cada um de nós esteja atento e vigilante, para que se
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evitem situações em que os adotantes se transformam em algozes, maltratando ou

abandonando as crianças e adolescentes, já vítimas de situações pregressas

trágicas. Com a sociedade consciente e alerta, podemos evitar que aconteçam

casos como o que mostrou recentemente a mídia, da juíza aposentada que agia

como tirana contra uma criança de dois anos, que pretendia adotar.

Muito mais haveria que dizer, Sr. Presidente, mas sei que o tempo é escasso

e que muitos colegas anseiam por contribuir para que o Dia Nacional da Adoção

sirva para fomentar o debate e a reflexão.

Sendo assim, encerro meu pronunciamento, exortando todos os pares a

fazermos da adoção assunto recorrente neste plenário; que não fujamos da

discussão das questões mais polêmicas, a fim de que, a cada ano, tenhamos, em 25

de maio, muitos avanços a comemorar.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, ocupo a tribuna desta Casa para manifestar minha total satisfação com a

forma como o Brasil se colocou na mediação do acordo sobre segurança nuclear

entre o Irã e a Turquia.

Na verdade, o Brasil fez, conforme o Presidente falou no programa Café com

o Presidente, uma intermediação para tentar convencer o Irã a aceitar uma proposta

feita pela Turquia e pelo Brasil para uma negociação. Isso o Presidente Lula

conseguiu.

A iniciativa do Brasil e da Turquia em mediar esse acordo com o Irã, na

tentativa de evitar as sanções impostas pelos Estados Unidos, teve uma grande

repercussão no País e no mundo nas últimas semanas, na tentativa de evitar as

sanções impostas pelas potências comandadas pelos Estados Unidos

O Brasil mostra a cada dia um posicionamento de nação soberana em seus

procedimentos. São atitudes com repercussões valiosas e que na maioria das vezes

essas atitudes são interpretadas com comentários distorcidos, tentando diminuir a

importância do esforço do Brasil, neste caso, juntamente com a Turquia, que foram

capazes de abrir uma negociação para acabar de vez com esse problema naquela

região. A paz deveria ser objetivo de todos os povos e de todas as nações, da

mesma forma que lutar por direitos iguais e por uma paz duradoura.

“Do ponto de vista estratégico do imperialismo

norte-americano, essa região tem papel fundamental para

seus objetivos expansionistas hegemônicos (mais
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importante que a América Latina). Na ótica deles, o

equilíbrio da região se funda em ter uma cabeça de ponte

que mantenha a superioridade militar em relação aos

demais — papel desempenhado por Israel — e aliados

que defendam seus propósitos. Em consequência,

procuram coibir e aniquilar qualquer pretensão de

autonomia soberana de países e, mais ainda, de qualquer

ameaça à hegemonia militar israelense”.

Essas foram palavras do Presidente do PCdoB Nacional, Renato Rabelo, em

declaração no Portal Vermelho, no último dia 24 de maio.

Parabenizo o Partido Comunista do Brasil pelo posicionamento de forma clara

sobre uma das ações mais importantes da política externa do atual Governo. A

defesa do diálogo realizada pelo Brasil na questão iraniana tem o intuito de evitar

que se repitam os mesmos atos que provocaram o início da guerra contra o Iraque,

quando ficou demonstrada a falsidade dos argumentos de que o país possuía armas

de destruição em massa. Clareza na defesa da soberania e responsabilidade para

com os povos é fundamental para obtenção de êxito em qualquer negociação.

Sr. Presidente, eu gostaria de incluir na íntegra a resolução aprovada em 23

de maio de 2010, pela Direção Nacional do PCdoB, após analisar o significado do

acordo entre o Brasil, a Turquia e o Irã, ressaltando o novo papel do Brasil no

Mundo.

“Para PCdoB acordo com Irã é vitória

anti-imperialista.
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O Comitê Central do Partido Comunista do Brasil,

nesta resolução, pronuncia-se frente ao significado e os

desdobramentos vinculados ao acordo tripartite — Brasil,

Irã e Turquia. Para os comunistas brasileiros, este acordo

representa uma vitória das forças defensoras da paz, da

soberania e autodeterminação dos povos, na qual a

diplomacia brasileira, sob a liderança do presidente Luiz

Inácio Lula da Silva, teve papel destacado. Revestido de

significados estratégicos, o acordo transformou-se em um

dos episódios mais importantes em que a diplomacia

brasileira esteve envolvida nos últimos anos, e seu

significado supera o tema em si.

Os EUA sob o governo Barack Obama colocaram

como prioridade de sua política externa a questão nuclear

e a manutenção do oligopólio das grandes potências

imperialistas no trato sobre a questão nuclear, dando

ênfase à necessidade de aprovar no Conselho de

Segurança da ONU novas sanções contra o Irã. A ação

do Brasil, em conjunto com a Turquia, busca neutralizar a

política de sanções e retirar a iniciativa política do campo

dos EUA.

Em um movimento ousado, o Brasil enfrenta o

imperialismo estadunidense em pelo menos três dos

principais temas da política internacional contemporânea:
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os conflitos no Oriente Médio e na Ásia Central, o domínio

e o uso da tecnologia nuclear, e a reforma do Conselho

de Segurança da ONU.

Os EUA e os países imperialistas vivem um

declínio em vários terrenos e perdem força no sistema de

poder mundial. O acordo de Teerã reforça as tendências

de surgimento de uma nova ordem internacional, com um

crescente protagonismo de países importantes da

América Latina, da Ásia e da África, em sua luta pelo

direito à paz e ao desenvolvimento nacional, e por um

mundo multipolar. Torna-se evidente a necessidade de

reformar o Conselho de Segurança da ONU, incorporando

as forças que hoje são essenciais na busca de solução

verdadeiramente pacífica dos conflitos contemporâneos.

A rápida e virulenta reação dos EUA ao acordo de

Teerã é uma demonstração de força e uma tentativa de

retomar a iniciativa, dirigida a reafirmar seu papel

hegemônico dentro do atual status quo. Os EUA tentam

agora formar uma maioria para aprovar sanções contra o

Irã no Conselho de Segurança da ONU. As forças

progressistas e amantes da paz devem lutar contra

qualquer sanção ao Irã. Eventuais sanções só resultarão

em sofrimento para o povo iraniano. Fica claro que o

interesse dos EUA não é o de encontrar uma saída
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negociada para a crise com o Irã, mas o de inviabilizar o

acordo de Teerã.

Os objetivos de Washington são de natureza

estratégica, buscam manter o Irã como alvo, inimigo a ser

combatido, utilizando-se da política de sanções para

desestabilizar o regime iraniano e dar novos passos na

implementação de seu projeto de domínio do ‘Grande

Oriente Médio’, pela importância geopolítica da região.

No caso do acordo de Teerã os EUA foram

desmascarados, ficou evidente que não estão realmente

interessados em acordos de paz, estão decididos a

bloquear e ir à guerra contra qualquer nação soberana

que ameace política, econômica ou militarmente a sua

atual supremacia no Oriente Médio, exercida também

através da aliança com Israel, que por sua vez detém

armas nucleares e não assinou o Tratado de Não

Proliferação de Armas Nucleares (TNP).

A defesa do diálogo realizada pelo Brasil na

questão iraniana tem o intuito de evitar que se repitam os

mesmos atos que provocaram o início da guerra contra o

Iraque, onde ficou demonstrada a falsidade dos

argumentos de que o país possuía armas de destruição

em massa.
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Como afirma o presidente Lula, o que o Brasil

defende para o Irã é o que defende para si, ou seja, o

direito soberano de buscar para fins pacíficos a autonomia

científica e tecnológica em uma área estratégica para o

desenvolvimento nacional — a nuclear, em um momento

em que cresce a demanda pela sua utilização na

agricultura, na medicina, na indústria, especialmente a de

fármacos, e como fonte alternativa de energia elétrica.

Dentro deste contexto e em meio à crise política

em torno do programa nuclear iraniano, revela-se o

intento das potências nucleares imperialistas de

cercearem o desenvolvimento tecnológico de outras

nações, restringindo o mercado e o domínio da energia

nuclear a seu seleto grupo. A atuação brasileira nesta

questão iraniana visa impedir que novas barreiras sejam

criadas, além das já existentes. Depois do Irã, o Brasil

pode ser um dos próximos alvos do imperialismo.

Para o Brasil, detentor do ciclo completo de

enriquecimento de urânio e possuidor da sexta maior

reserva deste minério no mundo, interessa utilizar

pacificamente a energia nuclear, agregar valor a este

recurso natural e criar condições de participar do mercado

de energia nuclear e gerar riqueza para nosso povo.
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A defesa de um novo ordenamento internacional,

fundado no respeito à autodeterminação dos povos, na

defesa da paz e do direito ao desenvolvimento nacional,

fortalece-se como uma bandeira de profundo caráter

contra-hegemônico e anti-imperialista. Os comunistas

brasileiros estão cientes que a luta por uma nova ordem

internacional não será feita sem tensões e reações por

parte das potências imperialistas.

No plano nacional, tais acontecimentos se refletem

na disputa eleitoral de 2010. O novo papel internacional

do Brasil, e a ação diplomática brasileira que conquistou o

acordo de Teerã, são respostas contundentes aos setores

de oposição e da mídia monopolista que tentam, como

ventríloquos dos centros de poder imperialista,

principalmente de Washington, de todas as formas

desqualificar a política externa independente desenvolvida

pelo governo Lula.

Frente a tais fatos, o Partido Comunista do Brasil

reafirma seu compromisso com o movimento pela paz e

contra a guerra imperialista e seu firme apoio ao governo

do presidente Lula e à sua política externa, ressaltando a

importância estratégica da continuidade e do avanço

deste projeto político a partir de uma nova vitória a ser

conquistada nas eleições de 2010.
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São Paulo, 23 de maio de 2010.

O Comitê Central do PCdoB.”

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Deputado Alex Canziani.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, há poucos minutos recebi uma ligação do Senador Flávio Arns,

dando-nos uma notícia muito interessante e que nos deixou bastante satisfeitos.

O Senado aprovou, há pouco, na Comissão de Educação, projeto de nossa

autoria que transforma a cidade de Apucarana, no norte do Paraná, na Capital

Nacional do Boné.

Apucarana é hoje a maior cidade produtora de bonés do Brasil e tem, na sua

economia, uma grande oportunidade, pela geração de empregos, de viabilizar

oportunidades para os seus cidadãos.

Para a nossa satisfação, hoje o jornal Tribuna do Norte, daquela cidade,

publica matéria informando que a Universidade Tecnológica Federal implanta o

curso de engenharia têxtil. Isso faz com que aquela região progrida e se desenvolva

cada vez mais.

Esperamos que o Presidente Lula sancione essa lei, para que se transforme

em direito aquilo que já sabemos de fato: Apucarana é a Capital Nacional do Boné.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, à Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero registrar a minha solidariedade aos professores do

Município Jequié, em greve há quase 30 dias, e a total insensibilidade da Prefeitura

municipal. Idem em Feira de Santana. O Prefeito Tarcízio Pimenta tem de receber os

professores!

Registro o meu desagravo a um episódio. O Prof. Germano,

lamentavelmente, após ser agredido pela segurança da Prefeitura em Feira de

Santana, foi hospitalizado e teve de se submeter a uma cirurgia no rosto. Hoje, já se

encontra em luta, porque a greve continua naquele município.

Por último, quero dizer que estamos juntos com os trabalhadores da saúde e

da educação pela busca de uma negociação factível com o Governo do Estado da

Bahia, para que lhes pague a URV devida.

No caso da saúde, já foi transitado em julgado e, no caso da educação, falta a

greve do Judiciário acabar para que seja julgada finalmente a URV da educação,

justa, devida e legal.

Por isso mesmo, temos a certeza de que essa negociação acontecerá e

seguimos, junto com os servidores públicos, nas suas lutas.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao Deputado Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar os 10 anos de aniversário de

uma carreira importante para o Brasil, os fiscais agropecuários, que trabalham na

agricultura, na pecuária, nos campos, nos portos, aeroportos, laboratórios, enfim,

uma classe que ajuda o Brasil a dar qualidade de vida e alimentos para o Brasil e

para o mundo.

Sr. Presidente, eu também gostaria de registrar matéria da revista Valor

Econômico, em que denunciamos a influência das ONGs internacionais contra o

processo de reforma do Código Ambiental Brasileiro. Quer queiram, quer não,

vamos aprová-lo. Que deixem de influenciar inclusive a liberação de recursos dos

bancos brasileiros para empreendimentos nacionais. Nós não aceitamos isso.

Queremos deixar registrada esta matéria nos Anais da Casa, para que fique

bem clara a importância que temos para mudar a legislação ambiental brasileira.

Cumprimento aqui o Prefeito Volcir Canuto e Vereadores do Município de

Brunópolis, que nos visitam e testemunham nosso trabalho nesta Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINAS 53 A 53-B)
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O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, meus colegas Parlamentares, dou boas-vindas aos nossos Prefeitos e

Vereadores do oeste de Santa Catarina, aqui presentes.

Em Tubarão, Santa Catarina, foi realizada, no período de 19 a 23 de maio, a

7ª FEINCOS — Feira da Indústria e Comércio e Serviços de Tubarão. O evento

aconteceu no Centro de Convenções de Tubarão — CECONTU e, entre as muitas

atrações, contou com grandes shows musicais e folclóricos.

A feira, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Tubarão —

ACIT, Câmara de Dirigentes Lojistas — CDL e Sindicato dos Lojistas —

SINDILOJAS, foi dividida em duas partes e atraiu aproximadamente 100 mil

visitantes. O pavilhão de estandes ofereceu o que há de melhor da indústria,

comércio, serviço e turismo da região.

Já a arena de shows reuniu pelo menos 20 mil pessoas por noite, com

grandes bandas e músicos que fizeram sucesso nos anos 80.

A FEINCOS também teve espaço para o debate científico aberto à

comunidade. A Universidade do Sul de Santa Catarina — UNISUL participou com a

realização do seminário Inovação no Setor Produtivo: Um Diferencial Para o

Crescimento Sustentável e a Competitividade. O propósito da ACIT foi que o evento

mobilizasse 600 trabalhadores de forma direta e pelo menos outros 3 mil de forma

indireta.

No encerramento, foi programada uma feijoada beneficente, cuja renda será

destinada a uma escola que cuida de crianças e adolescente carentes. A feira

também tem seu aspecto social voltado à comunidade. O evento gastronômico foi

um meio para contribuir com esta causa.
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Aproveito para cumprimentar e parabenizar o Presidente da ACIT, Eduardo

Silvério Nunes, e sua diretoria, pela realização da FEINCOS, além da Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Tubarão, Eliane Fernandes, pois alcançaram

sucesso com o público da região sul de Santa Catarina e de outras cidades que

prestigiaram a 7ª Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Tubarão.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Deputado Átila Lins.

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

Sr. Presidente, espero que esta Casa, hoje, sob a Presidência do Deputado Michel

Temer, coloque em votação a PEC nº 300, de 2008. O Presidente em exercício

Marco Maia, na última quarta-feira, recebeu requerimento de 321 Deputados

pedindo à Mesa que recoloque a matéria na pauta dos trabalhos, pois precisa ter

sua votação em primeiro turno concluída.

O que se viu na última quarta-feira, a despeito de o Presidente Marco Maia ter

incluído a PEC 300 na pauta, foi uma tentativa de obstrução, que deu certo e fez

com que a matéria não fosse devidamente apreciada.

Entendemos que o Presidente Michel Temer colocará ordem na Casa e fará

com que a PEC 300 seja votada. Todos esperam essa decisão de S.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao Deputado Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a

Baixada Fluminense começou a festejar, neste último fim de semana, a chegada à

região de parte do Projeto Iguaçu. Trata-se de uma das mais importantes iniciativas

dos Governos do Presidente Lula e do Governador Sérgio Cabral de ação ambiental

voltada para o controle de inundações e para a recuperação ambiental das Bacias

dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí.

Parte das obras da primeira fase, já concluída, foi entregue neste sábado à

população do Bairro Pian, em Belford Roxo, pelo Governador Cabral, numa festa

que contou também com a presença do Vice-Governador Luiz Fernando Pezão e da

Secretária Estadual do Ambiente, Marilene Ramos, entre outras autoridades.

É importante salientar, Sr. Presidente, que o Projeto Iguaçu beneficia cerca de

3 milhões de pessoas, por meio de investimentos da ordem de 1 bilhão de reais em

valores atuais. Somente nesta primeira fase, foram liberados algo em torno de 482

milhões de reais, sendo 230 milhões de reais dos cofres federais.

Além disso, Sr. Presidente, mais 83 milhões de reais já estão aprovados para

a segunda fase, recursos que serão usados no desassoreamento de 38,5

quilômetros de rios; na retirada de 2,8 milhões de metros cúbicos de lama e lixo e de

16 mil pneus; em 9,3 quilômetros de calçadas, ruas e ciclovias pavimentadas; em

800 hectares de áreas de nascentes reflorestadas, além da construção de 3 mil

moradias para reassentar famílias que moram às margens dos rios e em áreas de

risco de inundações.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

58

O projeto, incluído no Programa de Aceleração do Crescimento — PAC e que

abrange também os Municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita,

Nova Iguaçu e Nilópolis, envolve importantes intervenções para a melhoria da

drenagem das bacias dos três rios, com a recuperação das áreas marginais e

instalação de parques de orla, plantio de vegetação ciliar, reflorestamento de áreas

de nascentes, preservação de áreas para amortecimento de cheias, renaturalização

de cursos d’água, desobstrução e substituição de pontes e travessias, realocação de

moradias, além de outras medidas complementares relacionadas à disciplina do uso

do solo, coleta de lixo, e por aí vai.

Como bem frisou o Governador Cabral, o Projeto Iguaçu vai evitar que a

população da Baixada Fluminense continue sofrendo com as consequências das

chuvas, proporcionando-lhe um pouco mais de dignidade.

Sr. Presidente, o Projeto Iguaçu também promove uma série de ações

educacionais, mostrando para a população a importância de não depositar lixo nos

rios e suas nascentes. São ações como essas que nos deixam cada vez mais

esperançosos sobre o futuro que se desenha num horizonte mais próximo,

certamente moldado em decisões que visam, sobretudo, o resgate da cidadania e da

dignidade que deve prevalecer entre os homens de boa vontade.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Informo aos

Parlamentares, para que seja de conhecimento público, que não darei continuidade

às inscrições porque, em seguida, falarão os inscritos para o Pequeno Expediente,

pelo tempo regimental.

Quem já está inscrito, está inscrito; quem não está, deve aguardar o

encerramento das fases do Pequeno e do Grande Expediente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, à Deputada Cida Diogo.

A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 20 de maio, foi apresentado à

sociedade do Estado do Rio o Dossiê Mulher 2010, dados compilados pelo Instituto

de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro de todos os órgãos estaduais de

segurança.

Os dados são assustadores no Rio de Janeiro: 88% dos casos de lesão

corporal dolosa registrados nos órgãos de segurança pública dizem respeito à

mulher; 60% das vítimas de estupro são mulheres, meninas, crianças, adolescentes

de zero a 17 anos; a cada dia, 128 mulheres são vítimas de lesão corporal dolosa e

4 mulheres são vítimas de tentativa de homicídio. Isso é muito grave!
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Com a palavra o

Deputado Iran Barbosa.

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

condição de integrante da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente, participei ontem, segunda-feira, do lançamento do Plano Estadual

de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Parabenizo todos os envolvidos na elaboração desse plano, por intermédio de

Mesa representativa. Trata-se de uma mobilização, em meu Estado, tanto do Poder

Executivo e do Ministério Público quanto de entidades da sociedade civil, além dos

Parlamentos lá representados, em defesa da criança e do adolescente. Esperamos

que o plano logre êxito.

Aproveito a oportunidade para registrar, mais uma vez, o meu total apoio à

luta dos agentes comunitários de saúde — ACS e agentes de combate às endemias

— ACE, que lutam pela instituição de um piso salarial para a categoria.

Na semana passada, os agentes realizaram uma grande manifestação aqui

em Brasília, inclusive com a presença de profissionais de Sergipe, os quais recebi

em meu gabinete.

Esta semana, os agentes terão mais uma rodada de negociações, já que a

proposta de lei para regulamentar o piso salarial vem sendo negociada entre

Governo Federal, Parlamentares e a Confederação Nacional dos ACS e ACE —

CONACS.

A Deputada Fátima Bezerra é a Relatora da matéria, PL nº 7.495 e outros, na

Comissão Especial que trata do tema e conduz essas reuniões.
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Os encontros desta semana irão ocorrer no Ministério da Saúde, com a

equipe técnica e com o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A

reunião com o Ministro Padilha está marcada para esta quinta-feira, dia 27 de maio.

Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias

reivindicam a regulamentação do piso salarial, já garantido pela Emenda

Constitucional nº 63.

Torço para que nos encontros desta semana possa sair uma proposta

definitiva, que atenda aos interesses dos agentes, e faço um apelo para que o

Governo Federal contemple as reivindicações dos profissionais na proposta conjunta

que deverá ser apresentada.

Estes são profissionais que precisam ser valorizados, pois contribuem para a

melhoria da qualidade de vida do povo e colaboram para o processo de

transformação social.

Lembro que no final do ano passado aprovamos a PEC nº 391, de 2009,

transformada na Emenda Constitucional nº 63, de 2010, que autoriza a implantação

de um plano de carreira e a fixação de um piso nacional para os agentes

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Falta, agora, a lei

federal para regular o piso profissional nacional, disposto nessa emenda. Apelo para

que cheguemos a um consenso o mais rapidamente possível, para que tal proposta

possa ser votada em curto espaço de tempo por esta Casa.

Era o que tinha para o momento. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, à Deputada Solange Amaral.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, a comunidade portuguesa está em festa no Brasil,

especialmente no Rio de Janeiro, em relação a 2 instituições muito importantes.

A Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria, a mais antiga de todo o

mundo, tem uma nova Diretoria, liderada pelo Dr. Paulo Elísio De Souza. No ano

que vem, 2011, ela completa 100 anos.

Outra pérola do Rio de Janeiro é o Real Gabinete Português de Leitura,

criado em 1837 — completou 173 anos —, sob a presidência tradicional de uma

liderança muito importante na colônia portuguesa, o Dr. Antônio Gomes da Costa.

Portanto, a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria, a mais antiga do

mundo, e o Real Gabinete Português de Leitura estão de parabéns pela

representação que fazem da colônia portuguesa no Rio de Janeiro!
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, pedimos à Mesa que mantenhamos em pauta as PECs nºs

300, de 2008, e 308, de 2004. Ninguém aguenta mais o que estão fazendo com os

policiais do País.

Sr. Presidente, o Polo Gesseiro do Araripe futuramente será abastecido por

um gasoduto. Enquanto isso, seremos abastecidos por carretas com gás natural.

Esperamos que, então, com a Ferrovia Transnordestina, possamos ser abastecidos

por trem.

Junto com outros Parlamentares de Pernambuco e Ceará, a exemplo de

Manoel Salviano, estamos trabalhando nesse sentido.

Também nos reuniremos com o Sr. Josias Filho, que representa o Polo

Gesseiro do Araripe, para tratar não apenas do gasoduto, mas também da estrada

para Rancharia, obra já autorizada pelo Governador Eduardo Campos.

Queremos parabenizar o povo do Polo Gesseiro do Araripe.

O Governador Eduardo Campos continua investindo alto no desenvolvimento

de Pernambuco, com isso gerando emprego de renda. No mês de dezembro,

inaugurou o trecho Recife-Caruaru do gasoduto de interiorização. Com 120

quilômetros de extensão, tem capacidade para transportar 1 milhão de metros

cúbicos diários de gás natural para atender ao mercado industrial, residencial,

comercial e automotivo da região.

Naquela oportunidade, o Governador Eduardo Campos assinou a lei de

isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS para as
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cidades do sertão, onde as tubulações ainda não chegaram. A retirada da tributação

tem como finalidade compensar o frete dos caminhões que poderão se abastecer na

capital do forró e utilizar as rodovias para distribuir o produto.

Quando da inauguração do gasoduto, o Governador Eduardo Campos dizia

que os veículos seriam abastecidos em Caruaru e sairiam pelas rodovias até o

sertão do Araripe, onde existem várias empresas que utilizam lenha, combustível

proibido. Disse que, para isso, bastava apenas inaugurar a central de distribuição da

COPERGÁS.

Para o Governador, a interiorização do gás significa o equilíbrio no

desenvolvimento econômico do Estado; que a obra serve para dar competitividade

ao interior. Afirma que, quando chega uma empresa querendo se instalar, tem

apontado o interior como primeira opção. Para garantir isso, tem reduzido os

impostos.

O Governador Eduardo Campos cumpriu a promessa. Cinco meses depois da

inauguração do gasoduto em Caruaru, o gás natural será transportado por carretas

para o polo gesseiro na região do Araripe.

O gás natural é apontado como o único combustível capaz de aliar a

sustentabilidade ambiental e o menor custo na produção do gesso, mudando a atual

matriz energética no Araripe, hoje 95% baseada na lenha. Várias alternativas estão

sendo estudadas para levar o gás para o maior polo gesseiro do País, como a

construção de um gasoduto entre Caruaru e Araripina até 2014.

Enquanto a interligação não sai do papel, Sr. Presidente, a Companhia

Pernambucana de Gás — COPERGÁS está iniciando um projeto piloto para

promover o abastecimento por meio de carretas. Durante um mês, duas indústrias
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de gesso da região vão receber o combustível de forma subsidiada. O objetivo é que

a experiência estimule outras empresas a optarem pelo gás natural.

Em tese, todas as condições estão reunidas para o início do abastecimento

pelas carretas desde janeiro. O segmento já é beneficiado com uma tarifa verde,

isenta de ICMS. Enquanto o metro cúbico do gás será vendido no Araripe a uma

tarifa fixa de R$0,73, o combustível tem um custo de R$1,01 para o segmento

industrial atendido pelo gasoduto. A conclusão das obras da interligação

Recife-Caruaru e da central de gás na capital do Agreste também diminuiu a

distância a ser percorrida pelas carretas.

Apesar de todos esses incentivos, ainda há uma grande incerteza entre os

empresários em relação ao peso do frete. De outro lado, sem as garantias de

consumo, as distribuidoras não colocam em prática o processo de abastecimento

pelas carretas.

Para desemperrar o projeto, a COPERGÁS decidiu bancar um piloto com

duas empresas escolhidas pelo Sindicato das Indústrias do Gesso —

SINDUGESSO: Newgipso e Gesso Trevo. “Elas possuem dois tipos de fornos

distintos. Um com queima direta e outro com indireta. Assim, teremos informações

mais abrangentes sobre essa mudança na matriz.” Foi o que comentou Josias

Inojosa Filho, Presidente do SINDUGESSO. “A gente não tem noção do consumo de

gás na produção de gesso e do custo que teremos com esse gás vindo pela carreta.

Com as informações desse piloto, vamos ter mais segurança para assinar um

contrato de fornecimento.” Essas foram as palavras empresário Alexandre Arraes,

da Newgipso.
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Segundo informações, a COPERGÁS, está prevendo um volume 15 mil

metros cúbicos, ou três carretas, para o abastecimento das duas empresas durante

os 30 dias do piloto. Segundo Jailson Galvão, Diretor Comercial da COPERGÁS, as

negociações estão avançadas com a distribuidora CDGN para que o abastecimento

tenha início no próximo mês. Além dela, há outras duas empresas em análise, a

White Martins e a Mastergás. “Nós estamos apostando que essa experiência com as

duas empresas vai estimular outras indústrias a optarem pelo gás natural” — afirma

Galvão.

Para atingir 5 milhões de toneladas de gesso, volume de produção estimado

para 2010, mais de 50 mil hectares são desmatados por ano. No processo de

fabricação a partir de Gás Liquefeito de Petróleo — GLP, tem-se um consumo de 15

metros cúbicos por tonelada de gesso.

“Já se sabe que o poder calorífico do GLP é maior. Para o gás natural ser

vantajoso, os fornos precisam usar pelo menos 17 metros cúbicos para cada

tonelada.” Esse é comentário de Inojosa Filho, do SINDUGESSO. Os empresários

estão certos de que a mudança de combustível trará ganhos de produtividade em

relação a outras matrizes, como a lenha, coque ou óleo. Destaca Alexandre Arraes:

“Com o gás natural, a queima ocorre mais rápido. E como a queima não gera cinzas,

os gastos com manutenção serão bem menores.”

Com tudo isso acontecendo, Sr. Presidente, o desenvolvimento econômico

está vindo para o interior do Estado, mas planejado sem agredir o meio ambiente. A

preservação da natureza é uma das características do gás natural, por ser menos

agressivo ambientalmente, pois produz uma queima limpa e uniforme sem fuligem

ou outros resíduos.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra à

Deputada Angela Portela.

A SRA. ANGELA PORTELA (PT-RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deixo registrado nos Anais da Casa o

falecimento de um grande brasileiro, amazônida e roraimense, Amazonas Brasil,

Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Roraima, mas, antes disso,

profundo estudioso e conhecedor da história, da economia e da política na

Amazônia.

Descendente direto dos pioneiros fundadores do Estado de Roraima,

Amazonas Brasil esteve presente nos principais episódios da história política

brasileira na segunda metade do século XX, desde o movimento estudantil no

Paraná, para onde seguiu como estudante, até a luta contra a ditadura militar, que

lhe rendeu alguns anos na clandestinidade e no exílio.

Faltaria espaço para relacionar aqui os inúmeros méritos desse roraimense e

as realizações que nos deixa como legado.

Quero, portanto, deixar registrado o luto de todos os roraimenses.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao Deputado José Guimarães.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, quero registrar evento muito importante no meu Estado, ocorrido no

último domingo, que contou com a presença do Ministro Nelson Jobim e do

Comandante do Exército, Enzo Peri, em Tamboril, terra natal do Brigadeiro

Sampaio, quando foi comemorado seu bicentenário de nascimento.

Registro a grande solenidade que houve nos sertões dos Inhamuns, na

cidade de Tamboril.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Passaremos a

chamar os oradores inscritos para o Pequeno Expediente, que disporão de 5

minutos.

Concedo a palavra ao Deputado Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADELHA (PSC-PB. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos apresentando projeto de lei que revoga

o art. 188 do Código de Processo Civil para remover um privilégio processual em

favor do Estado e contra o cidadão. Na verdade, uma espécie de entulho autoritário,

rigorosamente inaceitável nos dias de hoje, nestes tempos de saudável convivência

democrática.

Com efeito, reza o art. 188 que “computar-se-á em quádruplo o prazo para

contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o

Ministério Público.”

Esse é o texto do Código de Processo Civil de 1973, que, na verdade,

representa uma cópia do que dispunha o Código de Processo Civil de 1939,

elaborado, et pour cause, em plena vigência do Estado Novo.

Esse art. 188, ao conferir à Fazenda Pública ou ao Ministério Público, vale

dizer, ao Estado, o privilégio de ter o prazo contado em quádruplo para contestação,

ou em dobro, para recursos e agravos, é flagrantemente inconstitucional e injusto, e

já foi contestado no Supremo por ferir o princípio da isonomia, o equilíbrio

processual, a paridade de armas, para usar o jargão jurídico, pelo qual acusação e

defesa têm de digladiar em condições de rigorosa igualdade. O pior de tudo é que o

art. 188 rompe este equilíbrio processual justamente em favor do mais forte, do mais

poderoso.
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O Estado, aqui representado pela Fazenda ou pelo Ministério Público, dispõe

de um enorme aparato jurídico, uma parafernália composta de inúmeras

consultorias, assessorias, procuradorias, uma corte de estagiários para prestar

serviços, tudo isso assestado ao cidadão inerme, ali posto em combate ao lado do

seu advogado, solitários os dois, como Dom Quixote e Sancho Pança, enfrentando

uma engrenagem poderosíssima.

O Estado já goza por natureza de privilégio de foro, Sr. Presidente, e o

cidadão tem que arcar do seu próprio bolso com todos os custos do processo.

Dado curioso: o Legislador, quando se dispôs a elaborar o art. 188 do Código

de Processo Civil, afirmou que o Estado, por ser uma entidade complexa e por ter

um sem-número de repartições, é naturalmente lerdo e lento no enfrentamento das

lides em favor do interesse público mais ao largo.

Sr. Presidente, essa situação é rigorosamente inaceitável nos dias de hoje!

Não mais se justifica essa explicação. Esse dispositivo é de 1973, antes do fastígio

dos meios de comunicação e da informática, que hoje dão celeridade e ritmo à ação

da máquina administrativa pública. Todas as repartições estão informatizadas e, em

fração de segundos, qualquer consultor jurídico ou procurador dispõe de

informações necessárias e suficientes para dar andamento à sua causa.

Sr. Presidente, depois dos concursos públicos, por meio dos quais indivíduos

são selecionados pelo mérito, supõe-se que a máquina administrativa e processual

do Estado tenha se tornado mais esperta, mais atenta, mais consciente de seus

deveres e das suas responsabilidades.

Contudo, é induvidoso que esta medida substantiva que nós agora propomos

causará transtorno inicial significativo para as partes, na medida em que venham a
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deixar de gozar desse privilégio processual, havendo, pois, necessidade de um

período de tempo voltado para a adaptação à nova sistemática legal que se

pretende erigir. Por tal motivo, prevê-se no seio deste projeto de lei que o início da

vigência legal se dará apenas após decorrido 1 ano da data da publicação da lei que

vier a resultar.

Vamos enviar cópia desse projeto à Ordem dos Advogados do Brasil, às suas

seccionais estaduais e a todos os juristas que se debruçaram sobre essa questão,

no esforço até agora vão de extirpar da nossa constelação de diplomas jurídicos

esse que é uma verdadeira aberração, um abuso explícito do Direito em favor do

Estado.
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O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para

um rápido comunicado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, durante todos esses meses e desde o ano passado, quando fui Líder

da bancada do Democratas, que indicou o Deputado Major Fábio para ser o Relator

da PEC nº 300, lutamos em favor dos policiais militares e dos bombeiros. Nossa luta

é reconhecida nacionalmente. Na última quarta-feira, insistimos até 1h30min da

manhã para que pudéssemos votar a PEC.

No entanto, Sr. Presidente, porque há um requerimento, estão dizendo que

quem não o assinou é contrário à PEC. Isso é de uma injustiça ímpar. O fato de um

requerimento qualquer que transita pela Casa não ter sido assinado por algum

Parlamentar, ainda mais um que venha lutando a favor dos bombeiros e policiais

militares, não pode colocar o comportamento desse Parlamentar em dúvida.

Minha queixa, Sr. Presidente, é que os veículos de comunicação da Casa

estão divulgando a lista com os nomes que assinaram o requerimento como se os

que não o assinaram não estivessem com ele de acordo. Ocorre que nem todos

estavam presentes no momento. Não somos obrigados a ficar correndo atrás de

listas e requerimentos. Somos obrigados a registrar a presença e votar a matéria.

Assim se conhece realmente quem está ou não a seu favor. E o Democratas e eu

vamos votar a PEC nº 300 na sua inteireza e mostrar o nosso posicionamento, que o

Brasil inteiro conhece e reconhece.
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Sr. Presidente, eu gostaria que a Mesa tomasse providências para evitar que

órgãos da Casa disseminem uma tese que não é verídica e não tem a menor

procedência.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Anselmo de Jesus. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. ANSELMO DE JESUS (PT-RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de agradecer a todos os

Parlamentares desta Casa que votaram favoravelmente às emendas apresentadas

pelo Senado Federal à Medida Provisória nº 472, de 2009, e destacar a importância

que o resultado da votação terá para regularizar a vida de centenas de servidores

que prestavam serviços ao ex-Território de Rondônia.

O texto aprovado, que regulamenta a Emenda Constitucional nº 60, de 2009,

faz justiça aos servidores do ex-Território de Rondônia, uma vez que essa mesma

regra já havia sido aplicada aos ex-Territórios de Roraima e Amapá, transformados

em Estados em 1988. Neles, o funcionalismo foi incorporado de forma permanente

aos quadros da União.

Finalmente, aqueles profissionais poderão optar por fazer parte do quadro em

extinção da Administração Federal, assegurando todos os direitos e vantagens a

eles inerentes.

Registro ainda, Sras. e Srs. Parlamentares, que esta matéria, bem como

qualquer matéria que diga respeito à regularização da situação funcional ou

trabalhista do povo rondoniense, é uma das bandeiras do nosso mandato

participativo.

Por fim, Sr. Presidente, na mesma linha, quero fazer um apelo a todos os

Parlamentares desta Casa, especialmente à Mesa Diretora, no mesmo sentido de

darmos especial atenção ao Projeto de Lei nº 7.495, de 2006, que regulamenta o

piso nacional dos agentes comunitários de saúde.
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Acredito não ser necessário dizer, até porque acho que tudo já foi dito, sobre

a importância que o papel social dos agentes comunitários de saúde representa para

a sobrevivência e o mínimo de vida digna do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra, para uma questão de ordem.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Questão de ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, a Segurança da Casa ligou para o meu gabinete

informando que estava na portaria da Casa um grupo de uns 40 índios da tribo

indígena de caiapós, do Estado do Pará, e que iria encaminhá-los para o meu

gabinete.

Eu tenho atendido, no meu gabinete, caciques de tribos indígenas do Paraná

e também de outros Estados. Há um conflito entre índios e a FUNAI, conflito esse

que deve ser resolvido pelo Executivo. Mas, se o Executivo não resolve, deve haver

uma intervenção do Legislativo e até do Judiciário.

Eu peço a V.Exa., como Presidente da Mesa, neste instante, e membro da

Mesa, que determine um espaço público para que índios brasileiros possam

conversar com os Deputados. E eu também posso ir até lá e dar uma palavra a eles.

Esses índios estão com dificuldade de transitar pela Casa. Havendo esse espaço,

que pode ser numa das Comissões, ou no Anexo IV, ou numa das Comissões

Temáticas, eles podem sentar, falar e ser ouvidos. É o mínimo que este Parlamento

deve fazer pelo seu povo.

Eu não sou do Pará, sou do Paraná, Estado bem distante do Pará, mas

também tenho uma preocupação com os povos indígenas que estão aqui em

Brasília.
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Aqui na Casa há uma “indiofobia”, uma fobia de índio. Medo por quê? Qual é

a preocupação? Não sei qual o motivo de chacota de alguns funcionários da Casa

que, não compreendendo que nós estamos aqui de intrusos, pois toda a terra era

deles, esquecem o respeito que devemos ter à comunidade indígena brasileira.

Então, peço a V.Exa. que determine um espaço, seja na sala X, seja na sala

Y, para os índios se reunirem por 2, 3 ou 4 horas com os Deputados que estão

tratando da matéria, para que não aconteça o mesmo da semana passada. Lá eles

podem conversar com os Deputados, que poderão lhes dar alguma explicação, e

depois voltar para os lugares de onde vieram.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Deputado Luiz

Carlos Hauly, eu acho que é perfeitamente possível compatibilizarmos a legítima

preocupação da Segurança da Casa e a possibilidade de permitir o acesso do grupo

indígena às dependências da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, o espírito

desta Mesa sempre foi no sentido de garantir o acesso de todo o cidadão brasileiro

às dependências da Casa. É claro que isso tem que acontecer de forma ordenada e

coordenada com o funcionamento de todas as dependências do Parlamento.

Portanto, eu vou orientar que, imediatamente, uma pessoa designada pela

Diretoria Geral e uma da Segurança possam, em conjunto, identificar um espaço e

garantir aos índios o acesso ordeiro e tranquilo, onde eles poderão se manifestar e

os Parlamentares poderão dialogar com eles.

É claro que eu peço a V.Exa., também, e a todos os Deputados que estão se

dispondo a fazer essa interlocução que transmitam aos índios uma palavra de

confiança da nossa parte, para que a manifestação seja feita de forma pacífica e

ordeira.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Quero alertar à Portaria da Casa que, se

mandar novamente ao meu gabinete pessoas que não conheço, vou representar

contra o funcionário e contra a Mesa da Casa, no meu direito legislativo, porque o

Presidente Marco Maia recebeu os caciques, na semana passada, e assumiu o

compromisso de intermediar a situação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - O.k.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

80

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Antes de conceder a

palavra ao Deputado Átila Lins, concedo a palavra à Deputada Nice Lobão, que

explicou à Mesa, e com justificativas bastante razoáveis, a razão de não estar aqui

na hora em que foi chamada.

Assim, em homenagem ao esforço feito pela Parlamentar, sabendo da

compreensão do Deputado Átila Lins e também tendo em vista que nem todos estão

presentes, concedo a palavra à nobre Deputada Nice Lobão.

A SRA. NICE LOBÃO (DEM-MA. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Sr.

Presidente. O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, atrás

apenas da China, e sua produção doméstica foi, em 2008, de 409 milhões de

toneladas, o equivalente a 20% da produção mundial.

O Estado do Maranhão também participa do setor siderúrgico de ferro gusa,

com 7 indústrias instaladas desde a década de 70 do século XX, gerando empregos,

impostos e desenvolvimento para o Brasil e para o nosso Estado.

Entretanto, o cenário econômico que as empresas do Maranhão enfrentam

não é nada promissor, pois foram brutalmente atingidas no final do ano de 2008

pelos efeitos da crise econômica mundial e ainda não conseguiram se recuperar.

Dos 19 altos-fornos, apenas 8 estão em operação e, mesmo assim, com 50% de sua

capacidade. Isto é muito sério!

A importância desse imenso e imprescindível setor para a economia do nosso

Maranhão é óbvia. O desenvolvimento foi resultado do esforço do Governo Federal

na época, muito incentivado, quase obrigado pela antiga Companhia Vale do Rio

Doce — naquele tempo e até recentemente uma empresa estatal brasileira. O
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Governo do Estado investiu muito na indústria siderúrgica, dinheiro do povo do

Maranhão, e também nossos empresários.

O que quero destacar, neste momento, são as condições materiais dessa

riqueza. A Companhia Vale do Rio Doce, privatizada, mudou de nome e de dono,

quer ser conhecida apenas como Vale, não é mais brasileira, e dá lucro também

para investidores internacionais.

Por isso, essa empresa impôs um aumento de 98% no preço do minério que

fornece às siderurgias no mês de abril deste ano, que passou de 47 dólares para 98

dólares a tonelada.

O consumidor brasileiro é quem vai pagar pelo aumento para comprar

automóveis, fogões, eletrodomésticos de linha branca e tudo que utiliza aço e ferro

como componente, além de quebrar indústrias do meu Estado.

Nesse cenário, um carro popular com preço de 30 mil reais sofreria um

aumento de 540 reais e 60 centavos, ou 1,8%. O teto de 3,6% ocorreria sobre o

preço do fogão de 4 bocas avaliado em mil reis. O sobrepreço atingiria 35 reais e 76

centavos. A diferença de impacto em relação aos preços dos produtos é

proporcional ao peso do aço na composição e no custo final do bem.

Não é justo a Vale cobrar das empresas maranhenses um preço tão elevado,

transferindo assim empregos do nosso Estado para as siderúrgicas chinesas.

A cidade de Açailândia, a de melhor renda per capita do Maranhão, está

sendo brutalmente atingida com esta política de aumento de preços do minério de

ferro. Este setor gerou 25 mil empregos diretos e indiretos no auge da capacidade

produtiva. Hoje gera desemprego.
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Para agravar ainda mais a situação, a Vale anunciou que adotará, a partir de

1º de junho, uma política de reajuste trimestral do preço do minério. Isto é muito

grave para o nosso País.

O setor não aceitará mais carregar o peso da inflação nas costas. O minério

pesa, sim, na nossa estrutura, junto com o carvão, em torno de 50%. Quem vai

pagar a conta é o povo, com o aumento dos produtos e com o desemprego.

A Vale, privatizada, trabalha contra o Estado do Maranhão e contra o Brasil,

com sua política de visar apenas o maior lucro, causando prejuízos à sociedade

brasileira como um todo.

O Sindicato das Indústrias de Ferro Gusa do Estado do Maranhão pede

socorro.

Peço socorro ao Sr. Presidente do nosso País, Luiz Inácio Lula da Silva, que

gosta de ajudar sempre, não o nosso Estado, mas as indústrias de fora do nosso

País. É uma boa hora para que ele tome consciência de como estão as coisas no

nosso País. Precisamos que ele olhe mais um pouco para o que precisamos ter.

Muito obrigada.
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O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna apresentar um projeto de

decreto legislativo que dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do

Estado do Alto Solimões, nos termos do inciso XV do art. 49 da Constituição

Federal.

O Congresso Nacional decretaria que o Tribunal Regional Eleitoral do

Amazonas, de acordo com as instruções do Tribunal Superior Eleitoral, realizaria, no

prazo de 6 meses, a contar da data da publicação desse decreto legislativo,

conforme previsto no § 3º do art. 18 da Constituição Federal, plebiscito para a

criação do Estado do Alto Solimões, a ser constituído pelos Municípios do Estado do

Amazonas, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença,

Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tonantins, Jutaí e Fonte Boa.

Este, Sr. Presidente, é o art. 1º do projeto, que tem a justificativa de que o

Amazonas há muito tempo vem tentando fazer a sua redivisão territorial, e isso

nunca foi possível em função dos percalços e das dificuldades no âmbito do Poder

Legislativo.

Apresento este projeto na certeza de que teremos a mesma sorte daquele

que está sendo feito pelo Estado do Pará, que pretende criar o Estado do Tapajós,

cuja capital seria a cidade de Santarém, e o Estado do Carajás.

Nós, do Amazonas, com 1 milhão e meio de quilômetros quadrados, portanto

Estado continental, precisamos, de forma lenta, mas segura, fazer a sua redivisão

territorial. É claro que a primeira região que estamos propondo se torne um Estado

independente é a do Alto Solimões, constituída hoje de 9 Municípios, e que poderia

muito bem se transformar em nova Unidade da Federação, proporcionando àquela
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vasta região condições mais adequadas de se desenvolver de forma

socioeconômica e conceder melhor bem-estar àquela população.

Estou apresentando esse projeto, que, claro, terá sua tramitação normal, mas

espero que muito brevemente esta Casa possa deliberar, por intermédio de seu

Plenário, para que tomemos as medidas iniciais com vistas à realização do plebiscito

para que o Estado do Alto Solimões possa ser criado, em benefício da população

daquela região.

Sr. Presidente, outro assunto que trago à tribuna é ainda a PEC nº 300. Todos

se recordam de que na última quarta-feira, diante da apresentação de um

requerimento com mais de 321 assinaturas de Deputados, o Presidente em

exercício, Deputado Marco Maia, resolveu incluí-la na pauta da sessão

extraordinária. Mas, lamentavelmente, os projetos que antecediam o exame da PEC

eram projetos de cunho polêmico, como é o caso da MP nº 479. Só para ler seu

relatório de 120 páginas, a Relatora, Deputada Gorete Pereira, foi obrigada a ficar

mais de 2 horas na tribuna desta Casa.

Isso, Sr. Presidente, gerou certo inconformismo, certa revolta por parte dos

representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e

também da Polícia Penal, que faz parte da PEC nº 308. Com essa demora da

apreciação da MP nº 379, de 2007, sabia-se, de antemão, que a PEC nº 300 não

seria apreciada.

Já que houve um acordo na última quarta-feira, à 1h30min da manhã,

esperamos que hoje, na reunião do Colégio de Líderes, que terá também a

participação de algumas lideranças do movimento que pretende o resgate salarial

dos policiais militares, bombeiros militares e policiais civis do nosso País, possamos
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encontrar um caminho. Esperamos fazer um acordo a fim de que haja a conclusão

do primeiro turno, para que possamos examinar a PEC em segundo turno e

encaminhá-la ao Senado Federal.

Estamos convictos de que agora, com o retorno do Presidente Michel Temer

ao comando desta Casa, de posse do requerimento com 321 assinaturas dos

Parlamentares que exigem a recolocação da PEC nº 300 na pauta, para a conclusão

da votação no seu primeiro turno, teremos essa situação definitivamente resolvida.

Estão aqui em Brasília várias representações da segurança pública do Brasil

— da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Polícia Civil. Estão aqui representações dos

diversos Estados, inclusive do meu Estado do Amazonas.

Sr. Presidente, estão presentes o Presidente da Associação dos Cabos e

Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Amazonas, o Cabo Maciel; o Presidente

da Associação os Subtenentes e Sargentos, o Sargento Pereira; o Presidente da

Associação dos Oficiais; Coronel Gilson. Todos estão acompanhando o desenrolar

dos entendimentos, que, temos certeza, culminará com a conclusão desta votação,

que na verdade é o desejo de toda a sociedade brasileira, por meio de seus

representantes com assento nesta Casa.

Sr. Presidente, esperamos que na sessão extraordinária de hoje possamos

resolver o assunto.
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O SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres

colegas Parlamentares, funcionárias e funcionários, visitantes, gostaria de abordar 2

assuntos relacionados ao cooperativismo.

O primeiro deles se relaciona ao cooperativismo de saúde — no qual nós

temos a participação da maior cooperativa do mundo, a UNIMED, assim como da

UNIODONTO, que é uma das maiores do mundo, prestando um grande trabalho —

e diz respeito à perplexidade que nós temos, neste momento, em razão de uma

medida isolada, mas não menos relevante, que se coloca na contramão dos

esforços dirigidos ao incentivo ao cooperativismo e a todos os avanços obtidos em

prol dos servidores públicos federais.

No dia 14 de maio de 2010 foi realizada uma reunião do Comitê Gestor de

Assistência à Saúde do Servidor, coordenada pelo Sr. Sérgio Antônio Martins

Carneiro, Diretor do Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, supostamente convocada para

tratar de assuntos relativos à definição de estratégias governamentais destinadas à

execução das políticas públicas voltadas à promoção, à prevenção e ao

acompanhamento da saúde do servidor público federal.

Um dos fatos peculiares que estranhamos nessa reunião foi a presença de

uma única instituição privada, que tem interesse direto na prestação de serviços de

saúde aos servidores. A participação dessa empresa, nobres colegas, se deu por

convite do coordenador do Comitê, um convite especial, feito apenas a uma

instituição específica, a Fundação GEAP, sem qualquer justificativa conhecida para

tamanho privilégio em detrimento de todas as demais empresas que atuam no

mercado de saúde suplementar do Brasil.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

87

Essa reunião, a portas fechadas, com a presença da GEAP, para tratar de

assuntos relativos à assistência à saúde do servidor público federal, põe em dúvida

a moralidade das decisões que serão tomadas pelo referido Comitê. Será que as

diretrizes a serem definidas por esse importante órgão de planejamento irão trazer

algum tipo de benefício específico ao servidor ou à GEAP? Será que os recursos

repassados diretamente a tal entidade serão aumentados? Qual será o impacto

dessas decisões sobre as demais empresas que atuam no mercado de saúde

complementar? Por que só a GEAP esteve presente?

Estas questões, nobres colegas Parlamentares, merecem ser respondidas e

fiscalizadas por este Poder Legislativo, porque não só temos trabalhado

incessantemente para assegurar a dignidade da população brasileira e dessa

parcela representada pelos servidores públicos federais, merecedora do devido

reconhecimento por todos nós; também temos defendido o movimento

cooperativista, que, no ramo da assistência à saúde suplementar, é responsável

pela assistência de mais de 15 milhões de beneficiários em todo o território nacional,

representando 35% da população brasileira assistida.

Por meio do sistema cooperativista, o benefício da assistência à saúde

suplementar é levado a milhares e milhares de brasileiros que residem fora dos

grandes centros, onde, usualmente, são assistidos apenas pelas grandes empresas.

Por intermédio das cooperativas médicas, consegue-se alcançar os mais inóspitos

rincões, com serviços de qualidade.

Esta ampla penetração no território nacional também é uma importante fonte

de geração de emprego e renda, permitindo que o sistema cooperativista ligado à



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

88

saúde, que não se utiliza de capital especulativo, gere mais de 55 mil empregos

diretos.

Acredito que o Ministro do Planejamento, Sr. Paulo Bernardo, não esteja

ciente dessa decisão do Comitê Gestor, da forma como foi realizada essa reunião,

muito menos de sua repercussão negativa sobre as relevantes ações já adotadas

por essa Pasta ministerial e, por isso, tenha priorizado e privilegiado a presença de

uma única entidade.

Precisamos entender que, sob o comando do Presidente Lula, temos

resgatado a dignidade do servidor público ao lhe assegurar o efetivo acesso ao

benefício da assistência à saúde suplementar. Muitos foram os avanços que o

Ministro do Planejamento e sua equipe trouxeram para a saúde do servidor:

recuperação substancial do valor do auxílio-saúde dado pela União; acesso a planos

de saúde que atendam às suas necessidades; acesso a várias alternativas de

acesso à saúde suplementar, dentre outras.

Não se pode permitir que atos isolados — como a realização da mencionada

reunião com participação de entidade não governamental — causem um retrocesso

em relação às vitórias conseguidas com muito esforço por parte do Governo e

conquistas do servidor. Transparência, ética, moralidade são características de um

novo tempo que acreditamos tenha vindo para ficar.

Não precisamos mais de cartéis, Srs. Parlamentares. A livre concorrência é

um direito constitucional e deve ser perseguida não só para as entidades

cooperativistas, as quais declaradamente defendo, mas, sim, para todas as

empresas que lutam pelo engrandecimento do nosso País.
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Sou obrigado a trazer ao conhecimento de meus pares a realização dessa

reunião, na esperança de que sejam coibidas quaisquer medidas que possam

desvalorizar os avanços já conseguidos com o árduo trabalho deste Congresso

Nacional. Queremos aqui protestar contra a iniciativa do Comitê Gestor de convidar

apenas a GEAP para participar dessa reunião. Esperamos que esse fato seja

revisto, retomado, e que se valorize a iniciativa cooperativista.

Sr. Presidente, o segundo assunto que abordo nesta tarde diz respeito ao PL

nº 4.622, de 2004, que trata do reconhecimento do ato cooperativo das cooperativas

de trabalho. O projeto está em última etapa de votação — já passou por esta Casa e

pelo Senado, de onde voltou com 2 emendas — e agora precisa ser homologado.

Participaremos agora da reunião de Líderes para solicitar que se priorize esse

importantíssimo projeto, que dará a oportunidade de inclusão no trabalho formal a

milhões de brasileiros. Não é possível adiarmos mais a aprovação desse projeto,

que já foi discutido, equacionado, totalmente consagrado com o Ministério do

Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho, o Governo Federal e o sistema

cooperativista. Processo de inclusão social, processo de retirada da informalidade,

esse é o ato cooperativo das cooperativas de trabalho.

Precisamos sensibilizar os Srs. Líderes para ainda hoje trazermos para a

pauta esse projeto — falta discutir apenas os 2 destaques feitos no Senado —, cuja

aprovação recomendaremos a esta Casa.

Muito obrigado.
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O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 30 de novembro de 2009, desta mesma

tribuna chamei a atenção do Governo Federal sobre a aplicação do dinheiro do

trabalhador brasileiro pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

— BNDES, que afronta o mercado livre, com fomento explícito aos grandes cartéis

de frigoríficos, em detrimento dos pequenos e médios que estão indo à falência e

fechando milhares de postos de trabalho.

É um desabafo que faço nesta tribuna, ao repercutir o anunciado lucro líquido

de quase 100 milhões de reais, no primeiro trimestre deste ano, do grupo JBS-Friboi,

após intervenção do banco oficial.

Tenho requerido vários pedidos de investigações sobre o favorecimento do

BNDES ao cartel de frigoríficos no País, liderado pelo JBS-Friboi, hoje maior

empresa de carnes do mundo graças aos “mimos” do BNDES. E o banco guarda

como segredo de Estado essas informações, que estão sendo objeto de contenda

com a Controladoria-Geral da União, arbitrada pela Advocacia-Geral da União, pois

nem ao principal órgão de controle do Estado brasileiro dão satisfação dos recursos

do FGTS, de fundos de previdência e do Tesouro Nacional.

O que será que esconde esse procedimento? Em que se sustenta esse

segredo guardado a 7 chaves? Alguns afirmam que tem o dedo partido do

Presidente Lula, que indicou sindicalistas para quase toda a diretoria, denunciados

pela mídia nacional pelo patrocínio, inclusive, de um filme sobre a história do

Presidente. Só sei que a coisa não anda. E o que se vê, a cada dia, é o dinheiro do

trabalhador favorecendo um grupo antes falido, que, com as injeções contínuas em

épocas certas, domina o mercado de carne e já parte para investimentos até na
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usina de Belo Monte. E os pequenos e grandes ficam reféns desse cartel.

Recentemente, o JBS-Friboi colocou à venda um pacote de 2 milhões de

debêntures, no valor de 3,48 bilhões de reais, que o mercado ignorou pelo seu mau

cheiro. Então o BNDES comprou 99,9% dos papéis através do BNDESPAR,

empresa de participações do banco. Nessa brilhante operação, o BNDES torrou dos

recursos do trabalhador a bagatela de 7,5 bilhões de reais só com a JBS-Friboi.

A atuação desastrosa e nebulosa de quem deveria ser o nosso principal

agente de desenvolvimento já ensejou a realização do 1º Encontro Sul-Americano

de Populações Afetadas pelos Projetos Financiados pelo BNDES, o que bem

demonstra a gravidade que envolve esses financiamentos, colocados em suspeição

até pela Associação Brasileira de Frigoríficos — ABRAFRIGO, que vê com muita

desconfiança a intervenção do banco.

Por que esse interesse de investir maciçamente em apenas um grande grupo

em detrimento de pequenos e médios? Os ditos grandes e médios e até mesmo

alguns pequenos, localizados em pontos estratégicos, já foram engolidos pelo

JBS-Friboi, com o apoio e as benesses do BNDES.

É esse grupo sozinho que dita as regras do mercado hoje — pasmem! —,

vendendo carne nas ruas de porta em porta, o que já ocasionou o fechamento de

centenas de açougues em Mato Grosso. Ele determina o preço do boi e da carne no

varejo e limita as opções de venda dos criadores. É essa a política pública do

BNDES que temos questionado. Mas parece que estão todos anestesiados. Não

podemos nos render a isso. E, pior, isso está sendo custeado e promovido pelo

Governo com recursos que originariamente deveriam ser empregados em outros

empreendimentos, gerando empregos e desenvolvimento nas regiões.

Obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-AM. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna

parabenizar a delegação de estudantes brasileiros que foi premiada na Feira

Internacional de Ciências e Engenharia, na Califórnia, nos Estados Unidos, com 19

projetos. Esse evento é a maior competição científica pré-universitária do mundo.

Os brasileiros fazem parte dos 1.611 alunos de ensino fundamental e médio

de 59 países, regiões e territórios que competiram no evento. Os participantes

levaram ideias, invenções e pesquisas na disputa de bolsas de estudos, cursos,

produtos tecnológicos e mais de 3 milhões de dólares.

Tamara Gedankien, de 17 anos, Alejandro Mariano Scaffa, de 17 anos, Lucas

Strasburg Ferreira, de 18 anos, Eduardo Trierweiler Boff, de 18 anos, e William

Lopes, de 20 anos, foram premiados com os primeiros e segundos lugares na feira

em diversas categorias. Além de receber prêmios individuais em dinheiro, o grupo

também será homenageado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que

batizará asteroides com seus nomes.

A equipe brasileira disputou com alunos de todo o mundo. A estudante

Tamara Gedankien, de São Paulo, ganhou o primeiro lugar na categoria Ciências

Sociais. Alejandro Mariano Scaffa foi o melhor na categoria Bioquímica, com o

estudo sobre o melhoramento da produção de etanol por meio da esterilização da

cana-de-açúcar por micro-ondas. William Lopes foi o segundo colocado em

microbiologia com o projeto que analisa o processo tecnológico que utiliza

organismos na remoção de poluentes. Lucas Strasburg Ferreira e Eduardo

Trierweiler Boff, ambos de 18 anos, foram premiados com um estudo que prevê a

construção de uma prótese de pé mecânico com materiais alternativos e de baixo

custo para pessoas que sofreram amputação de membros inferiores.

Parabéns aos nossos estudantes.
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O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho a esta tribuna para

parabenizar os moradores da cidade de Alagoa Nova, localizada no brejo da

Paraíba, pela realização da quinta edição da Festa da Galinha de Capoeira e da

Cachaça, ocorrida na semana passada. Foram 3 dias de um evento que já se tornou

tradição na região e que já se inseriu no calendário turístico do Estado.

Os parabéns vão também para o jovem prefeito Kleber Moraes e sua equipe.

Todos na cidade receberam muito bem os turistas que se dirigiram ao Município

para provar da culinária local, dançar forró ao som das atrações que foram

contratadas e tomar a tradicional aguardente de cana do brejo paraibano, tão

conhecida nacionalmente por sua qualidade e sabor inigualável.

Alagoa Nova fica localizada a 148 quilômetros de João Pessoa e bem

próximo de Campina Grande, a cidade que realiza anualmente, no mês de junho, O

Maior São João do Mundo, evento conhecido nacional e internacionalmente.

Durante os 4 dias da Festa da Galinha e da Cachaça, a Prefeitura de Alagoa Nova

disponibilizou uma grande estrutura de segurança, banheiros químicos e guias para

acomodar os turistas.

O objetivo da Prefeitura local, ao promover o evento, foi o de resgatar a

cultura da produção e da gastronomia da região do Brejo da Paraíba. Além dos

shows, o público contou com praça gastronômica, cachaçaria, apresentações

culturais, feira de artesanato, gincana cocoricó, forró pé de serra, entre outras

atrações que animaram os alagoanovenses e turistas.

A quinta da edição da Festa da Galinha e da Cachaça ocorreu no Parque da

Lagoa, construído na gestão do ex-Prefeito Ivaldo Moraes, pai de Kleber, o atual
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gestor municipal e hoje Deputado Estadual com brilhante atuação na Assembleia

Legislativa da Paraíba. Dentre as atrações que se apresentaram, as bandas Garota

Safada, Saia Rodada e Nagibe.

Participei da festa e comprovei o altíssimo grau de organização do evento. Da

mesma forma, o Governador José Maranhão prestigiou a festa, que atraiu mais de

15 mil pessoas a cada noite.

Em Alagoa Nova nós pudemos constatar o grau de crescimento da economia

e do turismo no município. E, de nossa parte, temos feito de tudo, aqui em Brasília,

para ajudar na administração do jovem Prefeito Kleber, mediante emendas

parlamentares destinadas ao município no Orçamento Geral da União.

Continuaremos trabalhando por Alagoa Nova e apoiando iniciativas que tenham por

objetivo desenvolver a região. Parabéns a todos. Grande abraço.

Muito obrigado.
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O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um novo modelo de exploração

dos recursos naturais e do uso do solo da região amazônica é uma exigência

inadiável da sociedade brasileira.

Cada vez mais a posição geopolítica da Amazônia nos cenários nacional e

internacional demanda um olhar dinâmico que aposte nas 3 dimensões do

desenvolvimento sustentável — a econômica, a social e a ambiental —, nos 9

Estados que compõem a Amazônia Legal brasileira (entre os quais se inclui o meu

Estado, o Mato Grosso), uma região com 5 milhões de quilômetros quadrados e PIB

da ordem de 169 bilhões de reais, ou 7,88% do PIB nacional.

Felizmente, Sr. Presidente, esse modelo começa a tomar forma com o

Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal, um projeto de décadas

do Ministério do Meio Ambiente e que agora se encontra pronto e acabado, após

consulta pública que terminou no mês passado, março de 2010.

Na verdade, esse documento representa uma aposta para acabar com os

entraves ambientais na exploração econômica da Amazônia.

Senhores, a Amazônia é um bioma extremamente complexo e diversificado,

quando analisado dos pontos de vista social, cultural, ecológico e econômico. É uma

região marcada por extensas e exuberantes riquezas e belezas naturais e, ao

mesmo tempo, pela degradação ambiental e pelo quadro de pobreza econômica e

miséria social sem precedentes. São, portanto, realidades antagônicas e que

provocam revolta e conflito não só em toda a população que lá reside — e que hoje

já ultrapassa os 23 milhões de habitantes —, mas também em todos os integrantes

desta Nação.
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Dado esse quadro socioambiental, resta evidente a importância da gestão

ambiental integrada, aliada a esforços institucionais que promovam a ocupação

adequada do espaço e a proteção dos recursos naturais da região. E mais, fica

evidente a importância da transição do padrão econômico atual para um modelo de

desenvolvimento sustentável, capaz de contemplar as diferentes realidades e

prioridades de territórios da Amazônia.

E exatamente indo ao encontro dessa necessidade nacional foi arquitetado o

projeto do Macrozoneamento Ecológico e Econômico da Amazônia, uma proposta

arduamente construída pela Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico e

Econômico do Território Nacional, apoiada pelo Consórcio ZEE Brasil, composta por

14 Ministérios e que contou ainda com a participação de representantes dos 9

Estados da Amazônia.

O macrozoneamento é um instrumento fundamental de planejamento e

gestão ambiental e territorial estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente. A

proposta elaborada do Macrozoneamento Ecológico-Econômico indica um conjunto

de estratégias gerais, válidas para toda a Amazônia: reorganização e regularização

fundiária; reconhecimento das territorialidades dos povos de comunidades

tradicionais e indígenas; fortalecimento das cadeias de produtos da

sociobiodiversidade; criação de novas unidades de conservação; planejamento

integrado da infraestrutura e da logística; e contenção da expansão da agropecuária

sobre ambientes vulneráveis.

Outros pontos recomendados são o fortalecimento das redes de cidades

localizadas na borda do coração florestal e das políticas públicas para pesca e

aquicultura sustentáveis; a organização de polos industriais; a exploração da
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mineração e energia de forma a sanar o passivo ambiental e valorizar o preço do

produto na própria região; e o incentivo à pesquisa científica e tecnológica para a

promoção do uso sustentável dos recursos naturais.

Sr. Presidente, já passou da hora de trabalharmos com a ideia de que a

Amazônia Legal é mais do que a soma dos Estados; já passou da hora de

entendermos que o todo é maior do que as partes. O que eu quero dizer, caros

colegas, é que a região necessita de zoneamentos sobrepostos. Enquanto os

zoneamentos estaduais definem os parâmetros para o ordenamento e a gestão

territorial e ambiental, o macrozoneamento — e aí se encontra a grande relevância

desse instrumento — traduz a visão estratégica da União para o desenvolvimento

sistêmico e integrado da região. De posse dos dados levantados nos 2 tipos de

zoneamento e das políticas públicas de incentivo à indústria, por exemplo, os

empresários que pretendem se instalar na região terão mais elementos para tomar

suas decisões.

Definitivamente, as políticas e estratégias adotadas até o presente para o

planejamento territorial na Amazônia precisam ser revisadas e reorientadas, para

serem efetivas e eficientes na implantação de alternativas de desenvolvimento. Se o

objetivo é não apenas o discurso, mas também a prática, precisamos resolver de

forma planejada os problemas da perda da biodiversidade, do desmatamento, do

aumento da erosão, da contaminação da água, do aumento da exclusão social e da

violência no campo, além de todos os problemas socioambientais que ocorrem nas

cidades e que, nos últimos anos, têm aumentado drasticamente.

Por isso, nobres Parlamentares, precisamos apoiar essa iniciativa. O plano é

grandioso! Mas é preciso eficiência no jogo político para implementá-lo. Embora o
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plano geral possa ser instaurado por decreto da Presidência da República, alguns

temas mais polêmicos, que esbarram na legislação para licenciamento, podem ter

de ser trazidos a debate aqui no Congresso Nacional.

Faço, assim, um fragoroso apelo às lideranças políticas desta Casa para que

se mobilizem quando formos efetivamente convocados a enfrentar os temas

polêmicos. Só assim conseguiremos que o maior patrimônio ambiental brasileiro

consiga ser produtivo economicamente, sem gerar pobreza e destruição.

Senhores, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às

necessidades do presente, sem comprometer o direito de uso dos recursos naturais

pelas gerações futuras. O Macrozoneamento Ecológico-Econômico é o instrumento

de que dispomos — Estado, setor produtivo e sociedade — para fazer com que esse

desenvolvimento realmente aconteça, dando espaço ao extrativismo, à agroindústria

e, também, à agropecuária.

O valor do nosso potencial natural é inestimável. Precisamos usá-lo de forma

adequada. Apoiemos esse projeto.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pujante na década de 1970 e esvaziada nos

anos seguintes, até deixar de fabricar navios em meados dos anos 1990, a indústria

naval ressurge com vigor no Brasil ao batizar e lançar ao mar o petroleiro João

Cândido, construído pelo Estaleiro Atlântico Sul no complexo industrial de Suape em

Pernambuco.

Há 14 anos a indústria naval brasileira não construía embarcações de grande

porte. O lançamento do navio João Cândido faz parte de uma encomenda de 22

petroleiros feita pela TRANSPETRO, no âmbito do Programa de Modernização e

Expansão da Frota — PROMEF. O navio foi fabricado paralelamente à implantação

do Estaleiro Atlântico Sul. À medida que as instalações ficavam prontas, o petroleiro

avançava na linha de produção.

A retomada da indústria naval no Brasil resultou do lançamento do Programa

de Modernização e Expansão da Frota, feito pelo Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva em 2004. A partir daí, o Governo brasileiro proporcionou infraestrutura, e foram

formados consórcios de empresas privadas, nacionais e internacionais, para a

implantação de estaleiros. No caso de Pernambuco, o Estaleiro Atlântico Sul é

formado por sócios dos grupos brasileiros Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e da

empresa PJMR, junto com a empresa sul-coreana Samsung Heavy Industries,

parceira tecnológica do empreendimento.

Com investimentos de 1,8 bilhão de reais, o Estaleiro Atlântico Sul é a maior e

mais moderna planta naval do Hemisfério Sul, situando-se na vanguarda da

construção naval mundial. É o único estaleiro brasileiro a aparecer nesta

classificação.
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O lançamento do navio ao mar é feito no dique antes seco, inundado com 24

horas de antecedência para fazê-lo flutuar. Desse dique, é rebocado para o cais de

acabamento, onde acontecem a finalização da montagem, a conclusão das áreas

internas, de instalações e móveis, até serem feitos os testes de cais e provas de

mar. A entrega final do petroleiro João Cândido será feita no final deste ano. O navio

terá capacidade para transportar 1 milhão de barris de petróleo. Conforme foi

observado pelo Presidente Lula, o navio João Cândido tem duas vezes e meia o

tamanho do Estádio do Maracanã, de trave a trave do campo.

Em visita ao Estaleiro Atlântico Sul, o Presidente Lula lembrou que na década

de 1970 o Brasil era o segundo país em produção de navios no mundo, perdendo

apenas para o Japão. Cerca de 50 mil trabalhadores atuavam na indústria naval

brasileira naquela época, reduzindo-se para apenas 1.900 trabalhadores no ano

2000. Agora, com a retomada da indústria naval, 45 mil trabalhadores constroem

navios os mais modernos do mundo.

Além de Pernambuco, a nova indústria naval brasileira está construindo

estaleiros no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Bahia e no Ceará. O

Presidente Lula esteve na cidade gaúcha de Rio Grande, para inaugurar o dique

seco de um estaleiro. A partir da nossa indústria naval, a perspectiva do Brasil é ser

um exportador de navios, plataformas e petrolíferas.

Com 3.700 trabalhadores, o Estaleiro Atlântico Sul preparou mão de obra

para a construção do navio no Centro de Treinamento Engenheiro Francisco

Vasconcelos, sendo a maioria jovens, donas de casa e ruralistas sem experiência

prévia e que conquistaram o primeiro emprego como soldadores, montadores,

encanadores, eletricistas, caldeireiros.
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A carteira de encomendas do Estaleiro Atlântico Sul é de 22 petroleiros e o

casco de uma plataforma da PETROBRAS, no valor de 3,5 bilhões de dólares.

O segundo navio a ser construído em Pernambuco terá o nome de Zumbi dos

Palmares, em homenagem ao famoso líder negro do Quilombo dos Palmares em

Alagoas. Outro navio que será lançado ao mar no Rio de Janeiro será batizado com

o nome de Celso Furtado, em memória do notável economista que foi

superintendente da SUDENE.

O navio batizado como João Cândido resgata a memória do chamado

Almirante Negro, líder da chamada Revolta da Chibata, que aconteceu na Marinha

do Rio de Janeiro em 1910. O nome foi escolhido pelo Presidente da República.

Estes são dados relevantes que apresentam o perfil de um novo Brasil, País

emergente que a cada dia avança na perspectiva de se consolidar nas próximas

décadas entre as 5 potências econômicas e industriais do mundo.

Muito obrigado.
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A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a direção dos Correios no Rio Grande do Sul

anunciou, sem nenhuma discussão e sem nenhuma alternativa emergencial, o fim

do plano de saúde dos funcionários no final de março. Isto faz parte do corte de

gastos que a direção da empresa implementa em todo o Brasil e tem a ver com o

sucateamento do correio público e da retirada de direitos dos trabalhadores.

Essa situação também é decorrente da precariedade da saúde pública no

País, muito deficiente, onde se demora meses para se marcar uma consulta ou

exame, o que deixa as pessoas reféns do pagamento de planos de saúde.

A decisão da direção dos Correios deixou a maioria dos cerca de 6 mil

funcionários, sobretudo os do interior do Rio Grande do Sul, desassistidos na área

da saúde, sem ter a quem recorrer para tratamento médico em suas cidades.

Foi assinado um convênio com a CABERGS — Caixa de Assistência dos

Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas ainda não está em

funcionamento. E deve ser inferior ao plano de saúde anterior. Poucos são

conveniados com a assistência médica da empresa — Correios Saúde —, que

também não oferece especialistas suficientes, principalmente no interior.

Esse foi o pior ataque sofrido pela categoria, porque deixa os funcionários

desassistidos numa empresa que lucrou 800 milhões de reais, em 2008, e na qual a

assistência médica era uma realidade.

São os vários exemplos dramáticos do que está ocorrendo. Trabalhador

afastado que necessita de fisioterapia agora não tem mais esse atendimento;

trabalhadoras sem pediatra para os seus filhos e sem ginecologia, pois não existem

estes profissionais credenciados pelo Correios Saúde na maioria absoluta das
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cidades.

A maioria dos municípios do Rio Grande do Sul conta no máximo com a

emergência dos hospitais, e a vida dos trabalhadores e seus dependentes — filhos,

mãe, pai, esposa etc. — fica à mercê do risco, pois não há cardiologista, urologista,

etc., para um caso que envolva atendimento imediato, se houver necessidade.

A empresa alega que os funcionários e dependentes podem se tratar em

Porto Alegre, caso não haja credenciados na sua cidade. Mas isso fica fora da

realidade, pois há milhares de tratamentos médicos em curso, o problema de casos

de emergência com especialistas, o transtorno da locomoção, a distância, etc.

A empresa responsável pelo antigo plano de saúde, que garantia atendimento

em todos os municípios do Rio Grande do Sul, requeria a atualização dos valores

pagos pelos Correios, mas a Diretoria Regional do Rio Grande do Sul negou-se. Por

sua vez, o Correios Saúde não tem credenciados como seria necessário, pois a

tabela desse plano paga pouco aos profissionais da saúde e também porque a

direção dos Correios foi negligente e não trabalhou como deveria para conveniar

médicos.

A direção dos Correios descumpre, assim, o Acordo Coletivo de Trabalho em

que afirma garantir a cobertura da assistência médica aos funcionários. A intenção

da direção da empresa, sem dúvida, será piorar o atendimento médico em todo o

Brasil, até mesmo privatizando a saúde dos funcionários, com a troca do Correios

Saúde por pagamento de mensalidade dos funcionários a planos de saúde privados,

o que seria incabível aceitar.

Para o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Rio Grande do Sul, isso

não é à toa, tendo relação com uma direção nacional dos Correios que está cada
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vez mais mergulhada na partilha de cargos entre apadrinhados políticos, sem

preocupação com o serviço postal com qualidade para a população e com os

funcionários.

Os Correios crescem cada vez mais, e não há contratação de funcionários. O

concurso nacional, que teve as inscrições encerradas em fevereiro, com mais de 1

milhão de inscritos, está sendo um escândalo, pois não há nenhuma informação de

data para ser realizado, sendo um enorme desrespeito com quem se inscreveu e

com a necessidade de contratações imediatas de novos funcionários.

No País inteiro ocorrem reclamações sobre atrasos na entrega de cartas,

enquanto o Governo e a direção da empresa, propositalmente, nada dizem,

demonstrando que a intenção é “lavar as mãos” para os problemas reais do serviço

público de cartas no Brasil.

O lucro dos Correios e os seus contratos aumentam cada vez mais, enquanto

os funcionários veem as suas condições de trabalho piorarem, o sucateamento da

infraestrutura, o agravamento da enorme e desumana sobrecarga de trabalho.

Com a reestruturação através do projeto dos Correios Sociedade Anônima, a

intenção é mudar o caráter público do correios, incorporando empresas e acionistas

privados nas demandas do crescente serviço postal.

Não queremos os Correios sucateados nem a privatização. Defendemos um

serviço postal com qualidade, público, com pesado investimento na infraestrutura da

empresa e em recursos humanos, a serviço do povo brasileiro, valorizando os seus

funcionários. A privatização significará prejudicar a população brasileira com o

objetivo do lucro acima do caráter social que os Correios e os seus trabalhadores

sempre prestaram. A privatização também significará a demissão de funcionários.
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Portanto, Sr. Presidente e todos os que assistem a esta sessão, peço à

direção dos Correios que reveja sua decisão.

Obrigada.
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O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna com muito entusiasmo para

divulgar e enaltecer o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência

— PROERD. O PROERD é um programa educacional promovido pelas Polícias

Militares dos Estados e do Distrito Federal, que tem como objetivo primordial

envolver a polícia, a escola, a família e a comunidade no combate às drogas e à

violência.

O programa foi originalmente desenvolvido pela Polícia de Los Angeles a

partir da constatação dos limites e da insuficiência da atividade policial repressiva

para lidar com o uso e o tráfico de drogas. Assim, em 1983 foi criado o DARE —

Drugs Abuse Resistance Education, com o objetivo de aproximar a Polícia da

comunidade e das escolas, produzindo material didático adequado à realidade de

crianças de 9 a 12 anos. Atualmente o programa está presente em 60 países, já

tendo formado mais de 30 milhões de crianças em todo o mundo.

O programa chegou ao Brasil, em 1992, no Estado do Rio de Janeiro, tendo

sido inaugurado em Goiás, em 1998. O programa tem eminente caráter preventivo,

sem fins lucrativos, religiosos ou políticos, sendo direcionado para crianças do

ensino fundamental. Consiste em 10 lições, com aulas uma vez por semana,

aplicadas ao longo do semestre letivo. As aulas são ministradas por policiais

militares fardados, desarmados e acompanhados pelos professores responsáveis

pela turma.

Entre os objetivos das lições destacam-se a aquisição de habilidades para

resistir à pressão dos companheiros em relação ao uso de drogas; o

desenvolvimento de auto-estima; estratégias para reduzir o estresse e solucionar
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conflitos de forma pacífica; técnicas de autocontrole; a construção de habilidades de

comunicação; a resistência ao envolvimento com gangues; noções de cidadania; o

desenvolvimento de estilo de vida saudável, entre outros. As aulas são bastante

dinâmicas, envolvendo dramatizações e estudos de casos.

O corpo de instrutores é composto por policiais militares voluntários, os quais

são selecionados observando-se a conduta moral, a experiência policial e o

envolvimento em atividades educativas.

O curso de habilitação de instrutores tem uma carga de 118 horas-aula. Seu

corpo docente é composto por equipe interdisciplinar de policiais militares mentores,

professores, diretores de escola, psicólogos, toxicologistas, entre outros. O policial

militar instrutor atua também na segurança da escola durante o período das lições,

constituindo modalidade de policiamento comunitário.

Programas de relevante alcance social, como o PROERD, merecem ser

celebrados e relembrados, pois servem como exemplo para as políticas de

segurança pública em todo o País. Apenas em Goiás, o programa já alcançou 151

municípios, ultrapassando a marca de 345 mil crianças formadas. É muito melhor

prevenir do que recuperar! Manter as crianças longe das drogas deve ser um

compromisso de todos.

A sociedade goiana e a Polícia Militar de Goiás podem contar com o apoio

total e irrestrito da Liderança do PTB para que o PROERD consiga atingir a

totalidade dos municípios goianos.

Aproveito para parabenizar o Coronel Antônio Elias pela excelência do

trabalho desenvolvido à frente da Polícia Militar de Goiás como seu Comandante

Geral. Felicito também o Coordenador Estadual do PROERD, o Coronel Elói Bezerra

de Castro Neto e a Major June Margarete da Silveira.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assumo a tribuna desta Casa para realizar

um registro.

A Prefeitura da Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, por meio da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, num admirado trabalho

desenvolvido pelo sério e competente Prefeito Aidan Ravin, lançou, na data de hoje,

uma campanha para conscientização referente á empregabilidade da pessoa com

deficiência. É a campanha Deficiência é Não Contratar.

O objetivo é fazer com que o empresário deixe de contratar apenas por

obrigação da lei de cotas, até mesmo porque o número de vagas dessas empresas

seria muito pequeno dentro do universo de pessoas com deficiência, caso cumprida

no seu rigor.

Com o apoio do CIESP e da ACISA, a Prefeitura de Santo André irá também

obter dos empresários quais suas necessidades de contratação, para que, juntos,

possam qualificar as pessoas com deficiência para inseri-las no mercado de

trabalho.

O desenvolvimento desse trabalho está a cargo de Alexandre Esteves

Francisco, o Xande, Assessor de Políticas Afirmativas das Pessoas com Deficiência,

do Departamento de Humanidades da Secretaria de Governo.

Requeiro ainda, Sr. Presidente, que seja registrado nos Anais desta Casa o

convite recebido.

CONVITE A QUE SE REFERE O ORADOR
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINA 109)
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A SRA. MANUELA D'ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero trazer ao conhecimento

desta Casa a importante movimentação política em nosso Estado para a construção

de um novo caminho para o nosso Estado, o caminho do desenvolvimento e do

crescimento em consonância com o restante do País.

Digo isso pois o nosso Estado esteve, nos últimos anos, divorciado do

crescimento, da geração de empregos, do desenvolvimento que o Brasil vive. Esteve

ausente da formulação de políticas públicas, foi omisso diante das dificuldades

criadas pela grave crise internacional que varreu o planeta. Tudo isso devido a uma

postura profundamente autoritária e arrogante. Autoritária diante das reivindicações

e demandas dos movimentos sociais, e arrogante ao prescindir das políticas

públicas conjuntas com a União.

Pois bem, Sr. Presidente, ontem, na sede do meu partido, o PCdoB, em Porto

alegre, nós, juntamente com os nossos aliados do Bloco de Esquerda, o PSB,

anunciamos a nossa disposição de reconstruirmos a Frente Popular, que apresenta

o nome do ex-Ministro Tarso Genro como candidato ao Governo do Rio Grande do

Sul.

Nós do PCdoB, junto com o nosso companheiro Beto Albuquerque, estamos

desde o ano de 2008 lutando incessantemente pela criação deste novo caminho,

amplo, democrático e com a participação das mais diversas correntes políticas

comprometidas com a manutenção das conquistas do Governo Lula, e ao mesmo

tempo com o compromisso de continuar avançando. E com a construção desta

aliança, consolidamos este caminho. Um caminho que reflete no Rio Grande do Sul

a amplitude e a força da aliança que apoia a nossa futura Presidenta Dilma
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Rousseff, que irá despertar nosso Rio Grande da letargia e inércia administrativa e

política em que se encontra sob a administração da tucana Yeda Crusius.

Um caminho de recuperação da educação, de revitalização da UERGS, de

apoio à pequena e microempresas, que valorize o piso regional e tenha como

fundamentos a transparência na administração pública e a participação popular.

Este é o novo caminho, que juntos, nós do PCdoB, PSB e PT iremos

construir.

Muito obrigada.
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O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil tem cerca de 20 milhões de

trabalhadores rurais, que garantem a nossa autossuficiência em alimentos e ainda a

geração de enormes receitas com a exportação de grãos e carnes. É a eles que

desejo enviar hoje um cumprimento muito especial, pelo transcurso, em 25 de maio,

do Dia do Trabalhador Rural.

Essa é uma data comemorativa, mas constitui também uma boa ocasião para

que — até como um modo concreto de homenageá-los — se fale um pouco dos

problemas e reivindicações dos trabalhadores rurais e do que tem sido feito em favor

deles.

O Censo Agropecuário 2006 mostrou que 47% dos estabelecimentos rurais

no País têm menos de 10 hectares, e dois terços possuem, no máximo, 100

hectares. São esses pequenos estabelecimentos, porém, que usam de forma mais

intensiva a mão de obra, chegando a responder por quase 85% das pessoas

ocupadas no campo.

O mesmo estudo indicou que apenas 19,6% dos produtores agropecuários

têm, pelo menos, o ensino fundamental completo. Apesar disso, a orientação

técnica, que seria importantíssima para compensar, em parte, a lacuna educacional,

atingia só 22% dos estabelecimentos, e se dirigia, em grande parte, aos de maior

porte, deixando os pequenos sem apoio.

Felizmente, em janeiro passado, o Presidente Lula assinou a Lei de

Assistência Técnica e Extensão Rural, que beneficia principalmente a agricultura

familiar. Apenas para este ano está prevista a aplicação de 626 milhões de reais

nessa atividade; a médio prazo, o investimento deverá propiciar novo impulso ao
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setor, com aumento da produção e da renda.

Já que falamos em instrução, vale destacar que o Censo da Educação Básica

2009 trouxe boas notícias. Na zona rural, as matrículas em creches aumentaram

5,7%; no ensino médio regular, 9,4%; e no ensino médio da Educação de Jovens e

Adultos, 7,3%, evidenciando significativa ampliação das oportunidades para a

população do campo.

É claro que, mesmo com esses indicadores, ainda há muito por fazer na área

educacional, assim como nas de saúde, moradia, melhoria das condições de

trabalho em geral e formalização do emprego. Mas conforta perceber que o Governo

tem valorizado fortemente a pequena agricultura e a agricultura familiar e que, em

consequência, ao longo dos últimos anos, a qualidade de vida do homem do campo

está melhorando. Com o tempo, isso certamente se refletirá na contenção do êxodo

rural, beneficiando indiretamente as grandes cidades, que em décadas recentes

sofreram os efeitos do inchaço causado pelas migrações.

O Brasil não é mais essencialmente rural, como era até os anos 50 ou 60 do

século passado, mas entre nós a agricultura continua tendo papel econômico e

social relevante. Isso se deve, sem dúvida, ao trabalho de milhões de homens e

mulheres que poderíamos homenagear, não apenas pelo transcurso de uma data

especial, como o 25 de Maio, mas também pelo muito que fazem, todos os dias do

ano, em favor do nosso País.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado

pelos órgãos de comunicação desta Casa legislativa e no programa A Voz do Brasil.

Parabéns, trabalhadores rurais do Brasil!

Muito obrigado.
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A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os servidores da Secretaria do

Patrimônio da União completaram 1 mês de greve no último dia 11 de maio, em

defesa da reestruturação do seu plano de cargos, carreiras e vencimentos, que

continua parado no Ministério do Planejamento.

Além da demora nas negociações com o Ministério do Planejamento, os

servidores da Secretaria do Patrimônio da União reclamam que o quadro atual de

servidores existente no órgão para atendimento às diversas demandas é

extremamente pequeno. Não há organogramas atualizados definidos para as

Superintendências Regionais. As estruturas informais praticadas não guardam

correspondência com as sucessivas alterações promovidas na estrutura da SPU,

órgão central, promovidas apenas para acomodar o crescente número de funções

DAS.

Destacam que, pelo fato de o provimento dos cargos DAS não ser em caráter

permanente, o órgão é submetido periodicamente a mudanças no seu quadro de

servidores, o que provoca descontinuidade nas ações de gestão do patrimônio

imobiliário da União.

Nesta situação, a SPU não consegue exercer plenamente suas atividades

administrativas e, por consequência, tem recebido uma média mensal de 40

mandados de segurança, que exigem nada mais do que o cumprimento de prazos e

obrigações institucionais.

A situação chegou a tal ponto que os servidores em exercício na Secretaria

do Patrimônio da União em São Paulo sentiram-se obrigados a denunciar ao

Ministério Público Federal, na Procuradoria da República do Estado de São Paulo,
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de maneira a não compactuar com a situação de descaso das autoridades com

relação a condições de trabalho, responsabilidades funcional e profissional, e plano

de carreira, que refletem diretamente na qualidade dos serviços técnicos e

administrativos praticados internamente na gestão do patrimônio imobiliário, como

na qualidade dos serviços demandados pelo público afeto às atribuições e

atividades da instituição.

Denunciam ainda que a falta de qualidade dos serviços somada à falta de

estrutura organizacional tem levado a perdas de arrecadação, com permanente

prejuízo à União.

Em 12 de junho de 2007, o Ministro Paulo Bernardo e a então Ministra Dilma

Rousseff reconheceram a situação crítica da Secretaria do Patrimônio da União e,

na Exposição de Motivos Interministerial nº 00123/MP/CCIVIL-PR, que propôs

medida provisória para a criação de cargos em comissão do Grupo Direção e

Assessoramento Superiores — DAS e Funções Gratificadas no âmbito do Poder

Executivo, dentre outras providências. Desta EM destacaram:

“10. Ainda com relação ao Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, é urgente a

reestruturação da Secretaria do Patrimônio da União —

SPU. Cabe ressaltar que um longo processo de

sucateamento institucional evidenciou os limites de

atuação do Órgão de tal sorte que, hoje, tornou-se

urgente promover uma substantiva reestruturação

administrativa. Com efeito, a sociedade tem manifestado,

ampla e ostensivamente, seu desconforto com os serviços
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prestados pela SPU, em que pese o esforço interno para

desempenhar suas atribuições (…)

11. É preciso ressaltar, além disso, a posição dos

órgãos de controle interno e externo - Controladoria Geral

da União — CGU e Tribunal de Contas da União — TCU,

que reiteradamente, têm cobrado medidas urgentes para

a reestruturação da SPU. Alguns trechos do Acórdão Nº

2084/2005 são especialmente ilustrativos das

recomendações feitas pelo eminente Órgão de Controle

Externo (...)

13. Assim, para atender as necessidades urgentes

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,

propomos a Vossa Excelência a criação de duzentos e

trinta e sete cargos em comissão do Grupo — Direção de

Assessoramento Superiores (…)

As principais causas dos problemas enfrentados pela Secretaria do

Patrimônio da União são a falta de servidores, a falta de recursos materiais e

equipamentos, a carência de normas de serviços, instalações inadequadas,

inabilidade dos sistemas informatizados, inconsistências cadastrais, inexistência de

carreira própria de servidores, necessidade de autonomia na gestão orçamentária e

financeira, utilização dos recursos do Programa de Administração Patrimonial

Imobiliária da União.

Sem a resolução desses problemas, os servidores afirmam que se torna

impossível o desempenho satisfatório da gestão patrimonial, com a devida qualidade
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no desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos e no bom atendimento

ao público. Posicionam-se, ainda, contra a criação de cargos em comissão para

serem ocupados por chefias em novas reestruturações do órgão, medida que

afirmam ineficaz para a solução de todos os pontos críticos e permanentes

apontados vividos pela SPU.

Os servidores da Secretaria do Patrimônio da União denunciam que o

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na tentativa de corrigir os

problemas vividos pelo órgão, vem adotando diversas medidas paliativas como a

contratação de mão de obra terceirizada para utilização em serviços administrativos

e técnicos, fechando os olhos para flagrantes desvios de função; a realização de

concurso público para ingresso na Carreira de Analista de Infraestrutura e para o

cargo de Especialista em Infraestrutura Sênior, cujas provas foram realizadas em 20

de abril de 2008, com remunerações bem mais altas que as do PGPE, com nova

formação de pessoal no serviço público federal, visando a atender compromissos do

Governo com as obras em andamento do Programa de Aceleração do Crescimento

— PAC; e o Processo Seletivo Simplificado para contratação, por tempo

determinado, de profissionais de nível médio e superior para o exercício de

atividades técnicas especializadas.

No serviço público tem sido um fracasso a contratação de profissionais por

tempo determinado para o exercício de atividades técnicas especializadas. A

Receita Federal foi uma das primeiras a fazer essa tentativa quando há muitos anos

contratou profissionais por tempo determinado para atuar nas atividades de apoio

nos portos e aeroportos, em controle de cargas, vistoria de bagagens e vigilância, e

repressão ao contrabando. Mais recentemente, as agências reguladoras cometeram
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o mesmo erro, durante o período de implantação das instituições. Por falta de

definição das carreiras e autorização de concursos, foram contratados profissionais

por tempo determinado para exercer atividades técnicas de nível médio e superior,

inclusive no exercício das atividades de fiscalização, em flagrante desvio de função

e competência, inerentes apenas a servidores públicos concursados.

Ficou demonstrado por essa prática paliativa que os profissionais

selecionados, mesmo que atendendo aos requisitos básicos para a contratação, não

se apresentaram qualificados para exercer de imediato as atividades e atribuições a

eles destinadas. Ademais, não apresentaram interesse, dedicação e

comprometimento com o serviço, visto que a contratação é por tempo determinado,

o que não projeta perspectiva de futuro e de crescimento profissional.

No ano de 2008, foi estruturado o Grupo de Gestão — Carreiras de Gestão

Governamental, através da Medida Provisória nº 440, de 2008, que,

coincidentemente ou não, atende somente aos interesses maiores do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, através de parte dos órgãos específicos

singulares da estrutura regimental, sendo os demais relegados a um segundo plano,

ou seja: Carreira de Finanças e Controle — Secretaria de Orçamento Federal;

Carreira de Planejamento e Orçamento — Secretaria de Planejamento e

Investimentos Estratégicos; Carreira de Analista de Comércio Exterior — Secretaria

de Assuntos Internacionais; e Carreira de Especialistas em Políticas Públicas —

Secretaria de Gestão e Gestão Governamental.

Inexplicavelmente, e sem justificativa plausível, deixaram de lado a Secretaria

de Recursos Humanos, que exerce a gestão do Sistema de Pessoal Civil da

Administração Federal — SIPEC, e a Secretaria do Patrimônio da União, que exerce
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gestão do Patrimônio Imobiliário da União.

Diante desta situação crítica, os servidores da Secretaria do Patrimônio da

União reivindicam a criação de carreira específica de Estado; a reestruturação da

SPU, com autonomia na gestão orçamentária e financeira, controle sobre as receitas

que arrecada, nova estrutura organizacional, e novo regimento interno, com

descentralização de competências; e a realização de concurso público, para

adequação do quadro de servidores necessários ao atendimento das demandas do

órgão.

Considero justas as reivindicações dos servidores da Secretaria do

Patrimônio da União e manifesto minha solidariedade à sua luta em defesa de seus

direitos. E apelo ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão para que,

levando em consideração a constatação manifestada publicamente pelo próprio

MPU na Exposição de Motivos Interministerial nº 00123/MP/CCIVIL-PR, instale de

imediato a mesa de negociações para discutir com os servidores um cronograma

para o atendimento de seus pleitos.
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O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Senado vem aprovar o aumento de 7,72%

para aqueles aposentados que recebem mais de 1 salário mínimo, além de garantir

— o que nos parece por demais relevante — a extinção desse em si inaceitável fator

previdenciário.

A proposta, de resto, já havia sido aprovada nesses termos pela Câmara,

devendo seguir, agora, à sanção presidencial.

O aumento, por ser real, ou seja, acima do índice inflacionário do ano

passado, não deve representar valores assim tão expressivos. De fato, para quem

recebe até 3 salários mínimos — o que é raríssimo em meio de milhões de

aposentados —, ficará em torno dos 100 reais.

Já a grande conquista foi o fim daquele fator. Ainda no Governo de Fernando

Henrique tentou-se uma reforma previdenciária que, de forma usual, se baseava na

redução de direitos e de aposentadorias e pensões. A pressão foi de tal ordem, que

tiveram de recuar, mas, ao deixar o campo de batalha, como que derrotadas,

aquelas forças antissociais, sempre presentes em nosso mundo político, colocaram

como autêntico contrabando um chamado fator previdenciário que, a rigor, nada

mais faria que reduzir, de fato, os ganhos dos aposentados.

O Congresso, por fim, reage e, como decidido finalmente pelo Senado,

extingue essa anomalia.

É quando somos como que agredidos por setores do Governo, insinuando, às

escâncaras, o veto presidencial a essa grande conquista dos aposentados

brasileiros.

É de assombrar. Não faz muito, o Ministro da Previdência, Pimentel, brandia
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os raios do Olimpo contra a decisão ora adotada pelos Parlamentares. E Pimentel,

vale observar, é uma liderança sindical bancária cearense, o que nos leva a concluir

que, mais que ninguém, conhece a questão a fundo — na própria carne, aliás — e

sabe que os proventos de aposentadorias e as pensões necessitam, com urgência,

de uma ampliação de valores, para fugir à miserabilidade dos ganhos atuais.

Não só ele. Paulo Bernardo, Ministro do Planejamento, é outra figura de

extração sindical. E, por incrível que pareça, deblatera contra a decisão do

Congresso, defendendo, como alguns outros mais, o veto de Lula, quem, nem

preciso dizer, surgiu para o mundo político graças a uma trepidante atuação sindical.

Falta dinheiro, alega-se. E já seria muito elevado o déficit da Previdência

oficial. Por conta deste último, os trabalhadores, notadamente os aposentados, não

podem ser responsabilizados. Durante décadas, contribuíram obrigatoriamente —

débito em folha de pagamento — com essa mesma Previdência que hoje pretende

lhes virar as costas.

E dinheiro, falta mesmo dinheiro? Mas com o que são mantidos milhares e

milhares de cargos de confiança e essa pletora de Ministérios que, a rigor, somente

representa uma coalizão governamental que permite ao Planalto exercer o seu

modelo de governabilidade? E se alguns injustificáveis gastos governamentais é

porque entendi ocioso me estender mais ainda sobre uma matéria que é do

conhecimento de todos.

Ainda assim, sejam quais tenham sido os arranjos de cúpula, o Parlamento,

por si, entendeu que uma situação de si tão daninha não poderia ser mantida e

decidiu, num posicionamento livre, democrático, extinguir esse famigerado fator

previdenciário. A pressão, agora deve continuar, notadamente da parte do

movimento sindical, para impedir que o Presidente Lula vete a proposta.

Era o que me cabia dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
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O SR. VITAL DO RÊGO FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. Pela ordem. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho a esta

tribuna parabenizar o Senado Federal pela aprovação unânime do Projeto Ficha

Limpa, aproveitando para tecer alguns comentários sobre sua aplicabilidade.

O dia 5 de julho de 2010 é o prazo final para o registro de candidaturas

perante a Justiça Eleitoral, e o TSE ainda não se posicionou quanto à aplicação da

lei da ficha limpa nas eleições deste ano.

Os efeitos desse projeto de lei ainda serão definidos pelo Plenário da Corte

Eleitoral, que considerará também o tempo verbal utilizado no substitutivo feito no

Senado.

O Presidente do TSE disse em entrevista que prestigiará o princípio da

moralidade e considerou a Lei Ficha Limpa um avanço importante. Essa lei foi

aprovada em um momento extremamente oportuno, porque permite que a cidadania

e o eleitor se entendam com essas questões e possam fazer a melhor escolha

possível.

Independentemente do prazo de vigência da lei, se valerá daqui para a frente

ou se atingirá situações passadas, os partidos políticos têm a obrigação moral de

escolher os melhores candidatos em termos de antecedentes, porque essa foi a

manifestação praticamente unânime do Congresso Nacional, que representa a voz

do povo.
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O Projeto de Lei Ficha Limpa, ao ser apresentado, contou com 1,6 milhão de

assinaturas, e o Tribunal Superior Eleitoral, como Corte máxima eleitoral, deve se

pronunciar a respeito da aplicabilidade imediata, pois é uma questão de grande

interesse público.

Quanto ao princípio da anterioridade da lei, a grande questão é saber se é

aplicada a regra do art. 16 da Constituição Federal, que abriga, infelizmente, o

princípio da anuidade, ou se se trata de matéria de processo eleitoral, ou ainda de

uma norma material autoaplicável, afastando o princípio da anuidade do art. 16 da

Constituição, e poderia entrar em vigor ainda este ano.

Anteriormente não havia regra específica para estabelecer a condição de

registro e elegibilidade do candidato, e o veto ficava ao arbítrio do juiz eleitoral ou

dos tribunais regionais, vez que não havia lei alguma disciplinando a matéria, sem

nenhuma base mais objetiva. Por isso coaduno com a ideia da imediatista da

aplicabilidade dessa lei para as próximas eleições.

Acredito que haja a necessidade de o projeto voltar ao Plenário desta Casa,

para uma emenda de caráter relacional, na expressão gramatical “os que forem

condenados”, para que não pairem dúvidas quanto à aplicabilidade imediata. Caso

contrário, acredito também que o Judiciário saberá de maneira consciente e técnica

dar o veredicto final, da mesma forma que o povo brasileiro demonstrou o interesse

na sua aprovação e aplicabilidade já para o próximo pleito. Somente assim daremos

o primeiro passo para a transparência política tão desejada por aqueles que nos

elegem.

Muito obrigado.
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O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, peço a palavra para um

pequeno registro.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Deputado Pedro

Fernandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, hoje, no Município de Balsas, no Estado do Maranhão, ocorre a

abertura da AGROBALSAS, a maior feira agropecuária da região. Hoje estava

presente ali praticamente todo o Governo do Estado, capitaneado pela Governadora

Roseana Sarney.

Parabenizo os organizadores desse grande encontro, por intermédio da

coordenadora Gisela Introvini, que faz grande trabalho de difusão de tecnologia para

toda aquela área do sertão maranhense.

A soja chegou, e com ela temos a presença dos gaúchos, dos catarinenses,

dos paranaenses, que foram para aquela região para transformá-la em um grande

polo agroindustrial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a palavra para um

esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisor do

orador.) - Sr. Presidente, o Pequeno Expediente foi reduzido para meia hora?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - O Pequeno

Expediente sempre tem a duração de 30 minutos, Deputado Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Reduzido para meia hora?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Mas por que V.Exa.

está fazendo essa indagação?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Porque eu seria o próximo a falar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Não, V.Exa. não

seria o próximo. V.Exa. está enganado. Na frente de V.Exa. há pelo menos 6

Deputados.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Mas não estão presentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Não, V.Exa., mais

uma vez, está enganado. O Deputado Jerônimo já esteve aqui, mas eu o havia

comunicado que nós vamos passar agora para o Grande Expediente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Eu estava monitorando isso.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao primeiro orador do Grande Expediente, o Deputado Albano Franco.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Sras. e Srs. Deputados,

despontando nesta primeira década do terceiro milênio como importante potência

energética, o Brasil, se adotadas políticas lúcidas e proativas, poderá também se

tornar uma potência econômica, vindo a pontificar na linha de frente das nações

mais desenvolvidas do planeta.

Poucos são os países que reúnem tantas condições favoráveis a um

processo rápido e sustentável de expansão econômica baseado no seu cabedal

energético.

Com passos largos, estamos caminhando para ampliar a nossa produção de

biocombustíveis e de combustíveis fósseis. Recentemente, com a descoberta dos

expressivos depósitos petrolíferos nas camadas do pré-sal, o País seguramente vai

se transformar num importante exportador, não apenas de petróleo bruto, mas,

sobretudo, de produtos petroquímicos de mais alto valor agregado.

Com o objetivo de produzir e exportar artigos petrolíferos manufaturados, a

PETROBRAS, recentemente apontada pela revista Forbes como a 18ª maior

companhia do mundo, vem construindo refinarias nos Estados do Nordeste, com

vistas aos mercados do Caribe e da América do Norte e também em razão de uma

maior proximidade da África e mesmo da Europa. Trata-se, sem dúvida, de uma

política lúcida da atual diretoria da estatal, sob a presidência do engenheiro Sérgio

Gabrielli, no sentido de diversificar e ampliar os negócios da empresa, tendo como

objetivo central a conquista de novos mercados.
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E quando se fala em petróleo, Sr. Presidente, não se pode esquecer a

decisiva contribuição do Estado de Sergipe nessa área de transcendental

importância para a economia brasileira.

De fato, foi nos campos de Carmópolis, em 1963, que a PETROBRAS

descobriu os mais promissores depósitos de óleo até então, 9 anos após a sua

criação, em 1954. Em pouco tempo, o pequenino Sergipe se transformou no

segundo maior produtor de petróleo do País.

Cinco anos depois, em 1968, o Brasil foi surpreendido com as primeiras

descobertas de óleo na plataforma continental, exatamente no litoral sergipano. Em

pouco tempo, entravam em produção os campos de Guaricema, Dourado, Camorim,

Arraia, Tigre e Robalo, transformando a costa sergipana na primeira província

petrolífera marítima do País. Tudo isto, literalmente, a olhos vistos, porque distante

uns poucos quilômetros da Praia de Atalaia, em Aracaju, onde se podiam ver e

admirar as inúmeras plataformas em produção.

Mais recentemente, Sr. Presidente, precisamente em 2002, a PETROBRAS,

mais uma vez, descobriu novas e promissoras jazidas petrolíferas na costa

sergipana, cuja exploração e produção, ora concentrada no campo de Piranema,

vem apresentando perspectivas realmente otimistas quanto à grande extensão

desses jazimentos.

Como um desdobramento dessas recentes descobertas, tive a satisfação de

participar, no dia 16 de março, em Aracaju, a convite do Governo do Estado, de

importante cerimônia com a presença do Presidente da PETROBRAS, que discorreu

sobre os investimentos em exploração e produção para 2010 e anos seguintes.
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Naquela oportunidade, o Presidente Sérgio Gabrielli anunciou a descoberta

de óleo leve, de excelente qualidade, cujo volume recuperável está estimado em 15

milhões de barris. Portanto, trata-se de mais um novo achado de óleo na costa

sergipana.

No bojo de todas essas descobertas petrolíferas, há que se fazer menção aos

conhecimentos acumulados pela PETROBRAS na perfuração de poços na

plataforma continental de Sergipe.

Na verdade, foi no meu Estado que a PETROBRAS desenvolveu e aprimorou

tecnologias de perfuração, exploração e produção em águas profundas, que foram

decisivas para as posteriores descobertas petrolíferas nas Bacias de Campos, no

Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo.

Mas, Sr. Presidente, a contribuição de Sergipe ao Brasil na área mineral não

se esgota na produção de petróleo e gás. Há que se fazer referência à produção de

fertilizantes potássicos e nitrogenados, de fundamental importância para a elevação

da produtividade da agricultura brasileira, originados dos evaporitos e do gás natural

descobertos nas perfurações da PETROBRAS no subsolo sergipano a partir de

1963.

Única no Brasil e no hemisfério sul, a mina de potássio produz atualmente

cerca de 650 mil toneladas/ano de cloreto de potássio, a partir da exploração da

silvinita, minério composto de cloretos de potássio e de sódio. Terá brevemente essa

produção significativamente ampliada em 1 milhão e 200 mil toneladas/ano, a partir

da exploração da carnalita, que vem a ser um minério composto de cloretos de

potássio e magnésio. Para tanto, a Companhia Vale do Rio Doce já dispõe da

licença prévia e deverá iniciar as operações em 2014.
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Apesar de todas essas contribuições ao progresso do Brasil, o Estado de

Sergipe não tem recebido, na mesma proporção, uma retribuição de real importância

para o seu desenvolvimento econômico e social em termos de uma indústria

petrolífera condizente com as matérias-primas extraídas do seu subsolo.

Agora, com a citada implementação pela PETROBRAS de uma política de

instalação de refinarias no Nordeste, voltadas para fabricar produtos petroquímicos

para o mercado internacional, o Estado de Sergipe é um candidato natural para

abrigar uma dessas unidades de refino, porque reúne todas as condições

indispensáveis, uma vez que tem matérias-primas abundantes, boa infraestrutura de

energia, transportes e comunicações e está estrategicamente localizado em relação

aos mercados consumidores externos e também domésticos.

Mas não é somente no campo petrolífero...

O Sr. Ricardo Tripoli - Nobre Deputado, V.Exa. me permite aparteá-lo?

O SR. ALBANO FRANCO - Com muito prazer e honra recebo o aparte do

Deputado Ricardo Tripoli, que honra e dignifica esta Casa, representando o Estado

de São Paulo.

O Sr. Ricardo Tripoli - Muito obrigado. Não poderia deixar de fazer uma

pequena fala ao discurso de V.Exa. Eu, que sou do Estado de São Paulo, vejo a

maneira aguerrida com que V.Exa. defende os interesses do seu Estado, o Estado

de Sergipe. Mais do que isso, pelos cargos que já ocupou e pelo estudo que faz

diuturnamente das matérias do seu Estado, demonstra hoje que há um resgate a ser

feito no Estado de Sergipe. V.Exa., que já ocupou tantos e tantos cargos —

Governador, Senador, hoje Deputado Federal do Estado de Sergipe —, demonstra a

altivez com que veio para esta Casa. Mais do que isso, eu diria que rico
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conhecimento adquirimos com V.Exa. no que diz respeito à matéria que trata, a

saber, o pré-sal, o petróleo e o desenvolvimento. Nada mais justo para o seu

Estado. Receba o apoio de um amigo paulista que lhe conhece muito bem e admira

todo o seu trabalho. Muito obrigado e parabéns a V.Exa.

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Deputado Ricardo Tripoli, as palavras

generosas e incentivadoras de V.Exa. vêm nos dar substancial ajuda e valorizam o

nosso pronunciamento desta tarde.

Muito obrigado, Deputado Ricardo Tripoli.

Continuo. Não é somente no campo petrolífero que o meu Estado vem

contribuindo para que o Brasil se torne uma potência energética. Basta lembrar a

usina hidrelétrica de Xingó, localizada entre Sergipe e Alagoas, que gera cerca de 4

mil megawatts e que conta com uma complexa rede de linhas de transmissão que

transporta energia para todo o Nordeste.

Ouço, com muito prazer, o Deputado José Carlos Machado.

O Sr. José Carlos Machado - Meu caro Deputado Albano Franco, V.Exa. faz

com muita competência um rápido apanhado da história política e econômica de

Sergipe. V.Exa. governou o Estado por 2 vezes, foi Senador, por 2 vezes presidiu a

Confederação Nacional da Indústria e é, sem sombra de dúvida, um dos sergipanos

que mais conhecem o pequeno Estado de Sergipe. Da pequena parte que ouvi do

seu discurso, suas preocupações são as nossas. Sergipe dá muita contribuição ao

País. Temos a única mina de carnalita e silvinita da América do Sul. Produzimos

petróleo. V.Exa. se referiu a uma refinaria de petróleo. Disse, de forma muito clara,

que Sergipe tem todas as condições, tem a matéria-prima, mas pouco acontece. E

eu não sei se, até o final do seu discurso, V.Exa. vai lamentar que o Presidente Lula,
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depois de 8 anos, não vai deixar uma marca do seu Governo no Estado de Sergipe.

E tinha tudo para fazê-lo. Ganharam as eleições lá em Sergipe dizendo que se

houvesse coincidência do Governo do PT com o do Presidente da República,

Sergipe seria transformado em um verdadeiro canteiro de obras e que as condições

e a qualidade de vida do sergipano melhoria muito. Pouca coisa aconteceu.

Anunciaram o PAC como se fosse a salvação para tudo. Eu já afirmei — V.Exa.

sabe disso — que depois de 3 anos nenhuma obra do PAC foi concluída em

Sergipe. Vou parar exatamente aqui, Deputado e ex-Governador Albano Franco, e

parabenizá-lo pela iniciativa. V.Exa. tem sido um profundo crítico da falta de grandes

obras, de obras estruturantes no Estado de Sergipe, não é de agora. A luta tem de

continuar. Quero aproveitar este aparte para fazer um lamento. Nós perdemos,

Governador, há pouco um grande amigo. Acabou de falecer, há poucas horas, o

ex-Deputado Guido Azevedo, sergipano de escol. Faço o anúncio neste aparte

porque sei que V.Exa. vai comungar das minhas lamentações. Aproveito a

oportunidade para fazer esse registro porque se trata de um grande sergipano que

foi Parlamentar, Deputado Estadual por várias vezes, de uma família política, irmão

de um Deputado Federal, hoje tio de uma Deputada Estadual, e prestou relevantes

serviços ao nosso Estado. Aproveito para apresentar a toda a família enlutada os

meus profundos sentimentos. Muito obrigado, Deputado Albano Franco pelo aparte.

Parabéns pela iniciativa do pronunciamento.

O SR. ALBANO FRANCO - Agradeço ao amigo, companheiro e membro da

nossa bancada nesta Casa o aparte, que continua realmente a nos incentivar,

principalmente nos temas que temos trazido para debater nesta Casa.
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Há poucos instantes eu dizia que, apesar de todas essas contribuições ao

progresso do Brasil, o Estado de Sergipe não tem recebido na mesma proporção

uma retribuição de real importância para o seu desenvolvimento econômico e social.

Entretanto, Sr. Presidente, o potencial hidrelétrico do Rio São Francisco está

completamente esgotado, sendo parte da região abastecida por usinas termelétricas

de alto custo operacional. Em face disso, cobram-se tarifas elevadas. Além do mais,

elas são ambientalmente poluidoras por serem emissoras de dióxido de carbono.

Para equacionar o abastecimento energético do Nordeste, com a retomada do

Programa Nuclear Brasileiro, que visa à maior diversificação da nossa matriz

energética, o Governo Federal previu a construção de 6 usinas nucleares, 2 a serem

instaladas no Nordeste, devendo a primeira entrar em operação em 2019.

Pois bem, Sr. Presidente. Sergipe apresenta todas as condições para abrigar

uma usina nuclear, tanto do ponto de vista da infraestrutura, aí se computando as

linhas de transmissão existentes e água em abundância, como também da

privilegiada localização estratégica do Estado, geograficamente equidistante dos

grandes centros consumidores da região.

Aproveito este ensejo para congratular-me com o Governador Marcelo Déda

— a seu convite, tive a honra de acompanhá-lo numa visita recente às instalações

nucleares em Angra do Reis — pela firme disposição em lutar nos fronts político e

técnico para que a primeira usina seja instalada em Sergipe.

Sabemos que, em última instância, a decisão final acerca do local onde a

primeira usina nuclear do Nordeste será instalada caberá ao Presidente da

República. Caso o Presidente Lula se decida pelo nosso Estado, estará cometendo

não apenas um ato de justiça pelo que Sergipe já deu ao Brasil, mas, sobretudo, um
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ato de pura racionalidade econômica. Os sergipanos, conscientes da importância

desse empreendimento para o desenvolvimento estadual...

O Sr. João Paulo Cunha - Um aparte, Deputado.

O SR. ALBANO FRANCO - Com muito prazer, Deputado João Paulo Cunha.

O Sr. João Paulo Cunha - Deputado Albano Franco, parabenizo V.Exa. pelo

pronunciamento que traz à Casa nesta tarde, dando-nos demonstração de que, com

o mesmo empenho com que governou o Estado e dirigiu a Confederação Nacional

da Indústria, V.Exa. exerce o mandato de Deputado Federal. Sou testemunha disso.

O seu pronunciamento só vem corroborar com esse raciocínio. Na condição de

grande político e cidadão, V.Exa. extrapola os limites da política partidária para

colocar o Estado acima de qualquer disputa. Por isso cita o Governador Marcelo

Déda como abnegado lutador pelo Estado de Sergipe. Não poderia, portanto, ao

ouvir o seu pronunciamento, deixar de registrar o papel desempenhado por V.Exa.

nesta Casa a favor do Estado de Sergipe e do Brasil. Parabéns, Deputado Albano

Franco.

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Deputado João Paulo Cunha, sinto-me

feliz e honrado com o seu aparte, principalmente pelo peso que tem nesta Casa ao

representar o Estado de São Paulo. Agradeço a V.Exa. as palavras de

reconhecimento ao nosso trabalho e esforço na Câmara dos Deputados, como

também reconheço o esforço e o apoio do Governador Marcelo Déda para que essa

usina nuclear seja implantada em Sergipe.

Os sergipanos, conscientes da importância desse empreendimento para o

desenvolvimento estadual, aguardam, com muita esperança, que essa usina se

instale em Sergipe. Como já afirmei em outras oportunidades, Deputado Machado, e
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em outros pronunciamentos, seria, inclusive, uma forma de o Governo Federal, o

Governo do Presidente Lula, mitigar um pouco o isolamento a que relegou o nosso

Estado no tocante a investimentos estruturantes que o Governo fez na região

nordestina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

136

O SR. HOMERO PEREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. HOMERO PEREIRA (PR-MT. Pela ordem. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por ocasião da passagem do Dia

do Trabalhador Rural, celebrado na data de hoje, 25 de maio, presto minha

homenagem aos homens e mulheres que, fazendo da lida diária no campo seu meio

de sustento, oferecem contribuição essencial para o desenvolvimento do País.

Na agricultura ou na pecuária, na grande empresa ou na pequena

propriedade familiar, por meio do conhecimento apreendido na prática ou na escola,

por meio do uso de seus braços ou de máquinas, eles garantem, a par do alimento,

as matérias-primas para uma série de produtos indispensáveis aos brasileiros.

No plano econômico, toda a agropecuária brasileira tem papel

importantíssimo na composição do PIB, por movimentar extensa cadeia produtiva,

com ótimos reflexos sobre a geração de empregos e a capacidade de consumo

interno. Essa atividade caracteriza-se ainda pelo enorme potencial de render divisas

originárias da exportação, concorrendo para a manutenção do equilíbrio da balança

comercial e o aumento das reservas internacionais. Além disso, constitui fator

primordial de controle da inflação, ao proporcionar alimentação barata aos lares

brasileiros.

Se depender do empenho do trabalhador rural, esses benefícios todos

seguirão contribuindo para melhorar a qualidade de vida de nossa população. De

acordo com estimativas recentes, a safra deste ano deverá ultrapassar a marca de
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143 milhões de toneladas. Confirmando-se tais projeções, será a segunda maior

safra de toda a história, que virá comprovar a pujança do campo em nosso País.

Tanto quanto os trabalhadores que somam com o nosso capital para oferecer

essa produção ao Brasil e ao mundo, temos a chamada agricultura familiar. Esta

merece toda a nossa atenção! Apesar de que a produtividade dos estabelecimentos

rurais familiares vem aumentando, apesar das dificuldades de acesso a crédito, e

mesmo em períodos nos quais as condições são adversas para o setor, é esse

segmento que se faz presente nas mesas dos brasileiros.

Considerando a função de destaque que pode ser desempenhada pela

agricultura familiar, ao promover o crescimento sustentável e a maior distribuição da

riqueza gerada no campo, é preciso especial cuidado com esse segmento. Isso

significa, entre outras iniciativas: aumentar a oferta de financiamento; ampliar as

ações de assistência técnica e extensão rural; estimular a pesquisa agrícola voltada

às necessidades do segmento; estabelecer algum tipo de seguro agrícola capaz de

garantir a renda desses produtores.

Evidentemente, todas essas iniciativas devem ser tomadas sem prejuízo dos

interesses dos demais trabalhadores e produtores rurais, cujos esforços somam-se

aos dos que labutam nos estabelecimentos familiares, resultando em enorme

proveito para o conjunto da população brasileira.

Portanto, na oportunidade em que se comemora o Dia do Trabalhador Rural,

reitero minha manifestação e felicitações de apreço e de reconhecimento a esses

valorosos homens e mulheres.

Passo agora a tratar de outro assunto. Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham pela Internet ou
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nos ouvem pela Rádio Câmara ou nos assistem pela TV Câmara, em especial

ilustres cidadãos do Estado de Mato Grosso, a quem tenho o orgulho de aqui

representar, parabenizo os moradores e as autoridades das cidades de Mato Grosso

que estão comemorando este mês seu aniversário de emancipação política.

O que tem em comum essas cidades mato-grossenses é o espírito de

trabalho individual e comunitário. Fundadas em sua maioria por pioneiros oriundos

de todas as regiões do Brasil, com destaque para o Sul e o Sudeste, essas cidades

se caracterizam pelo acelerado crescimento econômico, fruto da capacidade de

trabalho e do espírito de iniciativa de seus moradores.

Assim, quero dar meus parabéns aos habitantes das seguintes cidades de

Mato Grosso, as quais vão relacionadas também com o dia de sua emancipação:

Alta Floresta, 19 de maio; Alto Taquari, 13 de maio; Araguaiana, 14 de maio;

Araputanga, 23 de maio; Campinápolis, 13 de maio; Comodoro, 13 de maio; Denise,

6 de maio; Indiavaí, 13 de maio; Itaúba, 13 de maio; Juína, 9 de maio; Luciara, 10 de

maio; Marcelândia, 13 de maio; Nobres, 1º de maio; Nossa Senhora do Livramento,

21 de maio; Nova Olímpia, 13 de maio; Novo Horizonte do Norte, 13 de maio; Novo

São Joaquim, 13 de maio; Pedra Preta, 13 de maio; Peixoto de Azevedo, 13 de

maio; Porto Alegre do Norte, 13 de maio; Porto Esperidião, 13 de maio; Reserva do

Cabaçal, 13 de maio; Ribeirão Cascalheira, 3 de maio; Rio Branco, 22 de maio;

Sorriso, 13 de maio; Terra Nova do Norte, 13 de maio; Várzea Grande, 15 de maio;

Vila Rica, 13 de maio.

Parabéns aos habitantes dos mencionados municípios. O espírito com que

essas cidades foram criadas permanece vivo até hoje, ditando o ritmo acentuado de

seu progresso material e espiritual. Parabéns, cidadãos mato-grossenses.
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Outro assunto. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar as

autoridades e os moradores do Município de Tangará da Serra, situado no oeste

mato-grossense, que no dia 13 de maio completou seu 34º aniversário de

emancipação política.

O Município de Tangará da Serra foi criado em 1976, tendo sua área territorial

desmembrada do Município de Barra do Bugres. Sua população é de

aproximadamente 80 mil habitantes. Possui uma área de 11.770,3 quilômetros

quadrados. O município possui 4 Distritos: Progresso, São Joaquim, Triângulo e São

Jorge.

Entre os indicadores socioeconômicos do município merece destaque o Índice

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), que, entre 1991/2000, cresceu

14,87%, passando de 0,679 em 1991 para 0,780 em 2000. A dimensão que mais

contribuiu para esse crescimento foi a educação, com 41,3%, seguida pela

longevidade, com 34,7%, e pela renda, com 24,1%. Nesse período, o hiato de

desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e o limite máximo do

IDH, ou seja, 1-IDH) foi reduzido em 31,5%.

Em termos industriais, Tangará da Serra conta com um Plano de Incentivo a

novas empresas que tem atraído alguns investimentos. O plano oferece incentivo

para a instalação de indústrias no município, como a doação de terreno, a

terraplanagem, a energia elétrica, a isenção de impostos municipais, e o PRODEI,

por intermédio do Governo do Estado — isenção de ICMS.

Das indústrias instaladas no município, ressalto a presença da Anhambi

Alimentos Norte Ltda., que conta com 165 aviários em sistema de integração e abate
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80 mil aves/dia, com potencial de ampliação para 120 mil aves/dia. A empresa

emprega 950 funcionários.

Outra indústria é a Marfrig Ltda., que abate 1.100 bovinos/dia, com

capacidade instalada de 1.500 cabeças/dia, e abastece o mercado interno e o

externo. A empresa possui 1.050 funcionários.

Parabéns aos tangaraenses pelos seus 34 anos de existência. Se depender

do entusiasmo e da capacidade de trabalho de seus habitantes, Tangará da Serra

continuará trilhando esse belíssimo caminho do progresso que tem caracterizado

sua existência.

Outro assunto. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Várzea Grande é um

Município brasileiro do Estado de Mato Grosso que forma uma conurbação com a

Capital do Estado, Cuiabá, sendo as duas cidades separadas apenas pelo rio que

empresta o seu nome à Capital, o Rio Cuiabá — as duas somam mais de 850 mil

habitantes. Com uma população que vive quase que totalmente na área urbana, são

230 mil habitantes, de acordo com estimativas para 2007.

A cidade de Várzea Grande nasceu da doação de uma sesmaria aos índios

Guanás — considerados mansos pelos portugueses e hábeis canoeiros e

pescadores —, em 1832, por parte do Governo Imperial, daí a denominação Várzea

Grande dos Guanás. Foi caminho obrigatório das boiadas que vinham de Rosário do

Rio Acima (hoje Rosário Oeste) em busca de Cuiabá.

Contudo, segundo a história tradicional, sua fundação está intimamente ligada

ao acampamento militar construído durante a guerra com o Paraguai, supostamente

nas imediações do atual centro da cidade — o Acampamento Couto Magalhães. No

entanto, esse acampamento militar, que dava suporte à Capital do Estado durante a
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guerra e que foi estabelecido a 15 de maio de 1867 pelo general, advogado e

mineiro da cidade de Diamantino José Vieira Couto de Magalhães, localizava-se na

margem esquerda do Rio Cuiabá, ou seja, do lado da cidade de Cuiabá, próximo da

barra do Rio Coxipó.

Várzea Grande faz limite com os Municípios de Cuiabá, Santo Antônio do

Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Acorizal e Jangada. O território do

município fazia parte de Cuiabá antes de ser desmembrado. O cerrado domina na

região, com matas mais densas em beiras de rios e áreas úmidas, já se observando

uma tendência de transição com o Pantanal. O clima é tropical, quente e úmido, com

chuvas concentradas em janeiro, fevereiro e março e temperatura média anual de 26

graus centígrados.

Várzea Grande é predominantemente comercial e industrial, sendo a

agricultura de subsistência. Por meio de incentivos fiscais e doações de terras,

indústrias se instalaram na região, constituindo, juntamente com a capital, o principal

polo industrial do Estado. População quase que totalmente na área urbana, são 230

mil habitantes, de acordo com estimativas de 2007.

Parabéns aos várzea-grandenses pelos 143 anos de fundação de sua

progressista cidade de Várzea Grande. Que ela continue pelos anos adiante com o

mesmo vigor socioeconômico que vem apresentando ao longo de sua história.

Outro assunto. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no início da década de

70, durante a intensa atividade seringueira na Amazônia, o empresário Ariosto da

Riva adquiriu uma grande área no norte de Mato Grosso, com a intenção de instalar

um novo projeto de colonização.
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Abrir caminhos no meio da floresta tropical foi uma árdua missão, porém, em

um processo arrojado e com a força e determinação de famílias vindas em sua

maioria do Sul do País, no dia 19 de maio de 1976, fundou-se o Município de Alta

Floresta, com o propósito de ter uma economia baseada na agricultura. A

emancipação político-administrativa se deu em 18 de dezembro de 1979.

No entanto, com a febre do ouro, nos anos 80, a economia do Município volta-

se para a atividade garimpeira, sofrendo um grande revés com a posterior queda do

valor do metal. Atualmente, a comunidade, por meio de seus segmentos

organizados, instituições públicas e outras lideranças, busca alternativas para a

consolidação econômica do município, retomando-se a agricultura, a pecuária e o

desenvolvimento do turismo.

O Município de Alta Floresta possui uma área de 8.947,07 quilômetros

quadrados e está localizado no extremo norte do estado de Mato Grosso, a 830

quilômetros da Capital do Estado, Cuiabá. Contava, em 2008, com uma população

estimada em 77. 236 habitantes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais senhoras e senhores,

parabéns aos florestenses pelos 34 anos de fundação de sua querida Alta Floresta.

Que venham dezenas de outros de franco progresso, como têm ocorrido até o

presente momento.

Outro assunto. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar as

autoridades e os habitantes de Primavera do Leste pelo transcurso do 24º

aniversário de emancipação política do Município, localizado em Mato Grosso.

Primavera do Leste tem como principal fonte econômica a agricultura, com

destaque para a soja, o algodão, o milho, o milheto, o sorgo, o arroz, o feijão e a
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uva. Quinta economia do Estado, localiza-se na Rodovia BR-070, no entroncamento

com a Rodovia MT-130, a aproximadamente 240 quilômetros a leste de Cuiabá. A

população, segundo censo do IBGE, gira em torno de 50 mil habitantes.

Em 2008, iniciou-se acelerado processo de industrialização no município, com

o início da instalação de uma indústria esmagadora e refinadora de soja da

multinacional Cargill, que pretende industrializar grande parte da produção regional

de soja, e colocar no mercado o óleo Liza. Também a empresa paranaense

BigFrango prometeu iniciar em breve a construção de uma unidade processadora de

aves, com capacidade de abater 500 mil frangos por dia.

A empresa mineira Granja Mantiqueira, uma das maiores do País na

produção de ovos, também já se instalou no município e produz atualmente mais de

1 milhão de ovos/dia. Quando totalmente concluída, a fábrica processará mais de 3

milhões de ovos/dia.

O aquecimento da economia já começa a refletir-se na falta de mão de obra

capacitada e na alta dos preços de materiais de construção, terrenos e demais

imóveis, bem como no dos aluguéis.

Primavera do Leste atualmente possui o Polo da Universidade Aberta do

Brasil —UAB, que oferece 5 cursos superiores, sendo os de licenciatura em Química

e Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas para Internet ofertados pelo IFMT —

Instituto Federal de Mato Grosso e outros 3 cursos pela UFMT — Universidade

Federal de Mato Grosso, os cursos de Administração, Ciências Naturais e

Matemática e Pedagogia, um total de cerca 300 alunos. Possui, ainda, uma

faculdade particular, a UNIC, que atualmente oferece 14 cursos de graduação. A

UNIC se instalou no município a partir de 2001, com o nome de UNICEN, e, em
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2007, foi absorvida pela Universidade de Cuiabá — UNIC e possui cerca de 1.500

alunos.

Os principais meios de comunicação são a Internet, as rádios, os jornais

impressos, a televisão, as companhias de comunicações móveis e fixas e revistas.

Existe, atualmente, em Primavera do Leste, duas emissoras de TV: TV Cidade

(Band) e TV Primavera (Record); um jornal: O Diário; e 4 revistas: Agroshow,

Atenção, Atual e Foco.

Parabéns aos primaverenses por mais essa data natalícia, que é um período

privilegiado de parada e reflexão para retomada do fôlego do crescimento da

progressista cidade.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao nosso Presidente, Deputado João Paulo Cunha. S.Exa. tem a palavra por até 25

minutos.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nobre Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, que ora preside esta

sessão, Sras. e Srs. Deputados, público que nos assiste nesta tarde, assomo à

tribuna desta Casa para registrar que, no próximo dia 3 de outubro, mais uma vez, o

Brasil viverá uma grandiosa experiência de estabilidade política, de plenitude

democrática e de afirmação da cidadania.

Milhões de brasileiros que integram um dos maiores colégios eleitorais do

mundo irão às urnas não apenas para escolher os Governadores dos nossos

Estados, Deputados Estaduais e Federais, dois terços dos Senadores e o

Presidente da República, mas para dizer também qual o País queremos, que futuro

desejamos e qual a herança política, social e econômica pretendemos legar às

gerações vindouras.

Para essa escolha, algumas pistas já estão sendo mostradas pelas pesquisas

até aqui divulgadas. Evidentemente, a pesquisa é o relato e o retrato daquele

momento; seus resultados podem durar ou ser efêmeros; a realidade muda, interage

com as pessoas; os atores se movem.

Assim, ao analisar dados de uma pesquisa, é preciso tomar cuidado para não

tirar conclusões definitivas. Em matéria de resultado eleitoral, só a data final do

pleito é definitiva.

É claro que o instrumento da pesquisa orienta, sinaliza, aponta, dá pistas.

Uma síntese comum aos 4 principais institutos no período recente, Sr. Presidente —
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Vox Populi, Sensus, IBOPE e Datafolha —, aponta para o crescimento e a

estabilidade da candidata Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, de vários

partidos aliados, e o estacionamento da candidatura do ex-Governador de São

Paulo José Serra em patamar semelhante. Esta é a conclusão sintética dos 4

institutos em períodos recentes.

Independentemente dos números apresentados, Sr. Presidente, o que vale

mesmo na pesquisa não é aquilo que é visível, e sim aquilo que o instituto não

mostra, mas capta da população. Ou seja, qual a situação objetiva do nosso País,

qual a situação em que o cidadão brasileiro vive e qual a situação em que ele vai

decidir o seu voto?

É conhecida a história do assessor de Bill Clinton, Carville, que, em uma

reunião na campanha de 1992, ao ser indagado sobre quais seriam os destaques

principais daquela disputa, sem titubear, afirmou: “É a economia, estúpido!” Esse

refrão acabou virando mote mundial para as disputas eleitorais em que prevalece ou

em que tem forma substancial a questão econômica. Ele se referia naquele

momento ao assunto que era prioritário para todos os cidadãos dos Estados Unidos.

A história recente de eleições gerais nas grandes democracias comprova que

a economia tem sido tema prioritário para definição do voto da maioria do nosso

povo. O Brasil não foge à regra. Em 1994, depois de uma catastrófica política

econômica e de um processo de impeachment do Presidente Fernando Collor de

Mello, vivemos difícil situação na economia do País até o advento do Plano Real,

que elevou à condição de um candidato competitivo o ex-Ministro da Fazenda do

Governo Itamar Franco, Senador Fernando Henrique Cardoso. Naquela ocasião, o

Presidente Lula despontava nas pesquisas como o primeiro; no entanto, o advento
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do plano econômico fez a inversão das posições, levando o Presidente Fernando

Henrique Cardoso à vitória no primeiro turno.

Em 1998, também a situação econômica, com a expectativa de continuação

do Governo Fernando Henrique Cardoso, definiu o resultado, o que não ocorreu em

2002, quando um desastre na política do Presidente Fernando Henrique Cardoso

colocou como centro da disputa uma nova política.

Essa nova política foi encarnada pelo Partido dos Trabalhadores e seus

aliados e teve como cabeça de chapa o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que

acabou vencedor do pleito.

Assim, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ouso dizer que as condições

objetivas do momento que vivemos apontam para a vitória da continuação da

administração do Presidente Lula, ou seja, para a vitória da Ministra Dilma Rousseff.

Falo isso, Sr. Presidente, abandonando qualquer paixão partidária ou

eleitoral. São as razões objetivas do mundo em que vivemos que indicam as

condições reais de vitória da Ministra Dilma Rousseff.

O emprego está em alta, a economia está estabilizada. As perspectivas de

melhora, pesquisadas pelos institutos, indicam para o cidadão brasileiro e para a

cidadã brasileira melhora no emprego e melhora na economia, melhora no emprego

e melhora no salário. O crescimento econômico é evidente. Os mais otimistas

chegam à casa dos 8% de crescimento, quase o crescimento chinês. A distribuição

de renda é pequena, mas efetiva. O bolo não foi crescendo para depois ser

distribuído; ele cresceu e está sendo distribuído. O programa social do Governo é

amplo, atinge de norte a sul, de leste a oeste. As comunidades de todo o País têm

recebido algum aporte de programa social do nosso Governo.
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Esse conjunto combina um Presidente bem avaliado e uma relação muito

forte desse Presidente com a população, quase uma relação epidérmica, uma

relação química que mostra um Presidente da República que não somente fala a

linguagem da população, como também conhece sua vida, seus modos e sua

situação. Exatamente por isso, esse Presidente aponta programas sociais, sustenta

nossa economia, visando a beneficiar a maioria do nosso povo, diferentemente do

que ocorria em períodos recentes, quando as pessoas queriam que a economia

crescesse para, depois, fazer a distribuição.

E não houve distribuição. Por isso, tivemos uma concentração brutal de renda

no Brasil, uma concentração brutal de terras nas mãos de poucos. Grandes

latifundiários concentraram terras, deixando milhões de brasileiros morando às

margens das estradas pelo País afora.

É óbvio, Sr. Presidente, que essa situação, para quem está numa posição

como a de Dilma Rousseff e dos seus apoiadores, exige todos os cuidados

possíveis. O fato de as pesquisas apontarem crescimento de Dilma Rousseff para

Presidente não pode, em hipótese alguma, significar arrogância da sua coordenação

ou dos seus apoiadores, não pode, em hipótese alguma, significar assoberbar-se

deste momento e, muito menos, assumir o salto alto, o que muitas vezes ocorre com

as pessoas que despontam nas pesquisas. Não se pode tomar nenhuma dessas

medidas.

É preciso manter a humildade, a cautela, a prudência. É preciso aprender

com o Presidente Lula, com a eleição de 2002 e com as eleições pretéritas. S.Exa.

não somente promoveu uma disputa de ideias e de programas, como também
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mobilizou a sociedade, ganhou as eleições e reinstalou no País a esperança de um

Brasil melhor.

Além disso, Sr. Presidente, daquilo que não devemos fazer temos o

contraponto daquilo que precisamos fazer. Precisamos cuidar muito bem dos nossos

palanques estaduais, porque, ao tempo de ganhar o governo da Nação, precisamos

ganhar governos estaduais, regionais, para sustentá-lo e sintonizar com o que

ocorre no Brasil.

O Sr. Mauro Benevides - Deputado João Paulo Cunha, V.Exa. me permite

uma breve intervenção?

O SR. JOÃO PAULO CUNHA - Vou conceder o aparte a V.Exa., Deputado

Mauro Benevides, quero só terminar esse ponto.

Ao cuidar dos palanques dos Estados, precisamos trabalhar com os nossos

aliados, cuidar bem dos nossos aliados. Os partidos que sustentaram o Presidente

Lula até agora são os nossos parceiros prioritários nessa caminhada, que aponta

para a vitória, que não será de um homem, de uma mulher, de um partido, mas de

uma coligação de partidos, de muitos homens e muitas mulheres pelo Brasil afora.

Além disso, Sr. Presidente, precisamos cuidar do programa de governo, que

não é o mesmo de 2002, é o de 2010; não é o programa para o País de 2002, nem

de 1989, nem de 1994, é o programa de governo para o País de 2010; é um

programa para o mundo, que não é o de 1989 nem o de 1994, é um programa para

o mundo de 2010.

Esses são os 3 pontos essenciais do meu ponto de vista para que possamos

cuidar, e cuidar bem, da campanha da nossa Presidente Dilma Rousseff.
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Com isso, concedo o aparte ao nobre Presidente, Deputado Mauro

Benevides, que sempre honra esta Casa e, em particular, o povo do Ceará.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Presidente, Deputado João Paulo Cunha,

quero saudar a presença de V.Exa. na tribuna no Grande Expediente da sessão de

hoje, quando faz uma análise do Governo do Presidente Lula naturalmente nessa

etapa tão significativa, porque uma reeleição significa, primeiro, o reconhecimento

de um desempenho anterior e, segundo, a perspectiva de que novas realizações

possam ocorrer, como efetivamente ocorrem no País hoje. Agora, o dado mais

significativo que robustece a argumentação que V.Exa. expende neste instante é

exatamente a aceitação popular do próprio Presidente. Nenhum antecessor

alcançou esse patamar de mais de 70%, quase 80%, de prestígio junto ao segmento

da opinião pública brasileira. Isso é, sem dúvida alguma, o julgamento não apenas

de um homem público, mas sobretudo de uma gestão renovada num mandato

subsequente, que é este mandato, e reflete o esforço que ele despendeu para

corresponder à confiança popular. É essa a ressalva, é esse o esclarecimento, é

esse o adendo que faço à brilhante exposição de V.Exa.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA - Agradeço o aparte. Incorporo ao meu

discurso a colaboração de V.Exa.

Sr. Presidente, caminhando para os momentos presentes, eu gostaria de

alertar a sociedade. É preciso alertar o povo que acompanha a disputa eleitoral

deste ano. É necessário que os trabalhadores do Brasil estejam atentos para a

disputa deste ano.

Hoje, 2 próceres da Oposição no Brasil deram declarações simbolicamente

fortes sobre a sua visão da disputa eleitoral. Um disse o seguinte: “Será uma batalha
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campal”. Batalha campal?! O outro diz que será uma guerra sangrenta. Este já tem

um contencioso com a democracia recente: disse que seu desejo era acabar com a

raça do PT no País. O que será que ele quis dizer com acabar com a raça? Agora

ele volta dizendo que a guerra será sangrenta. O que ele quer dizer com isso? Se é

um prócere da Oposição, se tem responsabilidade com a disputa eleitoral no País...

É preciso que todos os cidadãos brasileiros de bem, que gostem da

democracia, que a apreciam como sistema, estejam atentos para o que pode vir

daqui para a frente, porque não se trata de batalha campal e muito menos de guerra

sangrenta. Trata-se de uma disputa democrática; trata-se da consolidação de uma

democracia das maiores do mundo, com mais de 130 milhões de brasileiros aptos a

votar; trata-se de uma disputa de ideias, de programas, de ações; trata-se de discutir

o futuro do Brasil, o futuro do Nação, o futuro dos nossos brasileiros. Não queremos

guerra sangrenta, muito menos batalha campal. Queremos, com todo o fervor do

nosso sangue político, com toda a garra da nossa militância, fazer a disputa, mas

dentro do marco civilizatório que vivemos no ano de 2010.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Carlos Zarattini.

O Sr. Carlos Zarattini - Deputado João Paulo Cunha, parabéns pelo seu

pronunciamento e principalmente por essa denúncia importante que está fazendo

hoje! Estamos, há mais de duas décadas, vivendo um momento democrático no

Brasil, onde as eleições se dão com tranquilidade, com paz, com discussão política.

Agora estamos assistindo a essas declarações, que tão bem V.Exa. frisou, querendo

transformar essa eleição numa briga de rua. Não podemos aceitar isso. Queremos,

efetivamente, fazer o debate político, democrático, de ideias. Em alguns momentos,

acusam o PT de querer a divisão do País. Ao contrário, queremos unir o Brasil com
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discussão política, com debate, com a possibilidade de eleições limpas. Também

gostaria de ressaltar que a Procuradora Sandra Curau veio a público dizer da

possibilidade de cancelar o registro da pré-candidata Dilma Rousseff e até mesmo

cancelar a sua posse, caso ela seja vencedora, alegando crime eleitoral. Estou

vendo que certos setores da Oposição não se conformam com a discussão política,

com o debate, em ouvir a voz do povo.

O SR. JOÃO PAULO CUNHA - Muito obrigado, Deputado Carlos Zarattini.

Incorporo o aparte de V.Exa. ao pronunciamento que expresso na tarde de hoje.

Sr. Presidente, é nesse sentido que quero expressar, na fase derradeira do

meu discurso, minha preocupação com a reforma política, item fundamental no

programa da candidata Dilma Rousseff e parte vital do programa do Partido dos

Trabalhadores, além de representar grande preocupação deste Parlamentar em

particular.

Tomei conhecimento de muitas opiniões a respeito do Ficha Limpa, sobre o

qual manifestei opinião favorável, a que votei favoravelmente e que tenho defendido,

não por força das circunstâncias, mas por convicção. Ao mesmo tempo, tenho de

discordar dos que acham que o Ficha Limpa é uma reforma política ou o início de

uma reforma política. Não é! Reforma é quando se mexe na estrutura ou na

essência, quando se vai ao âmago da questão.

Precisamos fazer uma reforma política não para mudar perfumaria ou fazer

uma mudança cosmética. Queremos fazer uma reforma política que mexa

efetivamente na nossa estrutura política, eleitoral e partidária. Nosso sistema

eleitoral, um sistema uninominal, é, antes de tudo, cruel. Combinado com um
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sistema de financiamento, ele está absolutamente caduco. Este sistema de

financiamento de campanha está exaurido.

Permitam-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, partilhar com V.Exas.

esta reflexão: a razão de o Parlamento brasileiro ter dificuldades perante a opinião

pública é fundamentalmente por causa do nosso sistema uninominal.

A maioria dos votos dados aos Deputados e Deputadas do Brasil afora são

votos perdidos, são votos que não têm assento nestes 513 lugares, são votos

despejados nas urnas sem resultado para o eleitor. O que chega aqui é uma minoria

dos votos úteis ou dos votos utilizados para se computar. Essa é a razão pela qual

temos que alterar.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, este Parlamento se renova de 40% a 50%

a cada eleição, e há vários Deputados que não querem mudar! Em sistema de lista,

a renovação é de 2%, 3%, 5% ou 10%, e o Parlamento não é renovado pela força

dos votos, mas pela força da política. É melhor pela lista do que pelo voto do jeito

que está, uninominal.

O principal adversário do companheiro do PT é o próprio companheiro do PT.

O principal adversário do candidato a Deputado Federal do PMDB é o próprio

candidato a Deputado Federal do PMDB. O principal adversário do PP é do PP

mesmo e assim sucessivamente. Há uma disputa entre parceiros que, em tese,

estando no mesmo partido, deveriam defender as mesmas bandeiras, os mesmos

programas. Não! Eles são os principais adversários.

Por isso, torna-se, Sr. Presidente, importante demais que os nossos

candidatos a Presidente, a Senador e a Deputado se responsabilizem perante o
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eleitorado por fazer uma reforma política efetiva no Brasil que altere o nosso sistema

político-eleitoral e o nosso sistema político-partidário.

Só assim, Sr. Presidente, poderemos efetivamente celebrar uma nova

formulação da política em nosso País. Sou um árduo defensor do sistema de lista,

que permite que o cidadão não vote num candidato, mas numa ideia; não vote num

candidato, mas num programa para o Legislativo. O candidato eleito pela oposição

tem que ficar o período do seu mandato na oposição — foi para isso que eleitor o

elegeu. O candidato eleito para a situação tem de ficar o período do seu mandato na

situação e pagar, do ponto de vista político-eleitoral, se a situação não for boa ou ser

beneficiado se a situação for boa. A razão do voto em lista é propiciar a coesão da

bancada, não havendo a necessidade de procurar candidato por candidato para ver

suas opiniões. O método de aferição é através do programa apresentado no período

eleitoral, expresso pelo Líder e através de sua bancada.

O mesmo ocorre com o financiamento. O financiamento, Sr. Presidente, é a

origem dos males ou de grande parte dos males. Deve haver o financiamento

público exclusivo de campanha. Deve ser proibido o recebimento de contribuição

para campanha eleitoral. Se tivermos um teto nacional para gastos nas nossas

campanhas, se exigirmos prestação de contas mais frequentes, em até menos de 30

dias, se tivermos uma fonte exclusiva de financiamento, será fácil, muito fácil,

sermos fiscalizados pelos cidadãos, entre os partidos e pela própria justiça eleitoral.

Além disso, Sr. Presidente, comprometerá o candidato com as suas próprias ideias e

com a ideia da sua lista e do seu partido. Não comprometerá o seu candidato com

outras ideias ou com outros compromissos originários do financiamento da sua

campanha.
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Sr. Presidente, vejo que o momento eleitoral é importante para o debate do

Brasil que queremos, que de fato caminha para a consolidação da economia, que

cresce e distribui renda, se caminhamos para a consolidação de uma gama de

projetos sociais do Presidente Lula que serão aperfeiçoados, ampliados e

aprofundados no próximo Governo, se caminhamos para uma Nação altiva,

independente e autônoma perante o resto do mundo, se temos uma política

internacional que dá orgulho para nós, brasileiros.

Precisamos reformular o nosso sistema político-eleitoral e partidário. Só o

faremos se tivermos coragem para dizer nessa regra que eu ganhei. Já estou no

meu sexto mandato contínuo, de Vereador, Deputado Estadual, 4 vezes Deputado

Federal e vou para o meu quinto mandato. Digo, com a tranquilidade de quem

enfrentou esse sistema, que quero ajudar a reformar o nosso sistema eleitoral para

dar à democracia brasileira a mesma solidez, a mesma feição e a mesma estrutura

que estamos vendo na economia e nos programas sociais.

Dessa forma, Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento, dizendo que a

nossa candidata Presidenta já incorporou o programa da reforma política. Espero

que todos incorporem-se aos seus programas, para que 2011 seja a abertura das

cortinas para um novo sistema eleitoral e partidário, fruto do mundo contemporâneo

de 2011 em que vivemos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Agradeço ao nobre

Deputado e Presidente João Paulo Cunha.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Com a palavra, pela

ordem, o Deputado Fernando Chiarelli. S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, povo do Brasil, todo o mundo sabe que, na última

oportunidade em que estive aqui, falei a respeito da greve dos servidores públicos

do Poder Judiciário, comunicado que fui pelo oficial de justiça Paulo Correa, de

Barretos. Agora chegam ao meu conhecimento algumas informações realmente

relevantes, que a imprensa deveria apurar, acerca do que o Estado está fazendo,

porque, quando o próprio mal chega ao trono, tudo está perdido.

A informação que chega a este Deputado é a de que o Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo compra caneta pelo valor de R$12,38 cada uma, sendo que se

podem comprar 4 delas por somente R$1,00; que o Tribunal de Justiça de São

Paulo compra embaladores de guarda-chuva por R$430,00, quando o salário

mínimo é de R$510,00, e um guarda-chuva custa R$10,00; que o Tribunal de Justiça

de São Paulo compra açúcar no valor de R$162,00 mensais, em loja de informática

e de material de escritório; que o Tribunal de Justiça de São Paulo compra carro de

até R$135.000,00 para desembargadores e/ou juízes dele usufruírem; e que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não cumpre as determinações do STJ

em favor dos serventuários.

Portanto, as acusações são graves. Não se pode deixar que um Tribunal de

Justiça tenha esse tipo de comportamento! Enviarei representação aos órgãos

competentes, evidentemente, procurando a apuração desses fatos e punição dos

responsáveis.

Quantos minutos eu tenho mais, Sr. Presidente? (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Mais 2 minutos.

O SR. FERNANDO CHIARELLI - Então, para terminar, digo que todo o

mundo sabe que eu chamei de quadrilheiro e de bandido esse que se impõe hoje

como Ministro da Agricultura, o Sr. Wagner Rossi. Agora ele está processando todos

os jornalistas que reproduziram o que este Deputado falou.

Olhem, quem chamou o Sr. Wagner Rossi de bandido foi este Deputado! Os

jornalistas somente reproduziram o que eu disse e agora estão levando uma penca

de processos.

Sr. Presidente, eu já falei que esse indivíduo é bandido, e o fiz até antes de

ser Deputado. E cansei de ser absolvido. Conforme sentença que tenho em mão, o

juiz criminal em Ribeirão Preto concorda com o envolvimento desse senhor em atos

criminosos.

O Lula, que está sendo tão elogiado, tem um Ministro bandido, sim,

saqueador do Porto de Santos, sim! Saqueou a UDR, sim, e agora está processando

jornalistas do Brasil inteiro.

Portanto, os jornalistas que estão sendo processados por ele, procurem-me,

que tenho milhares de defesas por meio das quais já fui absolvido.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao nobre Deputado Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trouxe à tribuna resposta a uma ação

proposta pelo Ministério Público de Rondônia contra este Deputado, resposta

encaminhada ao Procurador-Geral da República. Aquele Ministério Público tem-me

perseguido constantemente. Em um só dia, ingressou com 16 ações — nós já

ganhamos todas, nos 2 Tribunais do Estado.

Peço que seja publicado por esta Casa o que respondi, para, no momento

oportuno, se necessário, demonstrar tudo o que foi dito por este Parlamentar,

absolvido pela Justiça do meu Estado, e para que isso esteja à disposição para ser

comprovado a qualquer momento.

Por isso, solicito que essa ação conste, na íntegra, dos Anais da Casa.

Quero reforçar também um discurso que fiz sobre a JBS-Friboi. A empresa diz

que ganhou 100 milhões de reais no ano passado. Na verdade, tomou dinheiro no

BNDES. Foram 3,5 bilhões de reais gastos pelo BNDES para comprar títulos desse

frigorífico, que não foram vendidos na praça. O BNDES comprou 99,9% desses

títulos, Sr. Presidente. São títulos de uma empresa que estava quebrada, falida.

Ninguém quis comprar por 1 centavo esses títulos, e o BNDES comprou, por 99,9%

do valor fechado, em um total de 7,5 bilhões de reais.

São denúncias que vêm sendo feitas nesta Casa por este Parlamentar, há

vários meses, desde que aqui cheguei, contra esse desastre no BNDES. Há

interesse de não sei quem do Governo Federal em jogar o dinheiro público nas

mãos de alguns empresários quebrados.
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Mais uma vez, eu falo sobre essa irregularidade do BNDES a esta Casa. Não

sei a quem interessa, Sr. Presidente, mas nós encaminhamos documento, através

da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, aprovado pela Mesa e por esta

Casa.

Há um pedido de investigação do Tribunal de Contas da União, mas ainda

não obtivemos resposta.

Amanhã vamos encaminhar requerimento convidando um membro do

Tribunal de Contas e outro do BNDES para deporem na Comissão de Fiscalização

Financeira e Controle sobre o assunto.

Esta Casa precisa saber o que ocorre dentro daquele banco e por que é tão

prestigiado esse tipo de negociação fraudulenta do BNDES com alguns frigoríficos

quebrados do País.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINAS 160  A 160-W)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao nobre Deputado Alberto Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando estive na Secretaria de Transportes

do Distrito Federal, implantamos uma série de novidades. Uma delas, aplaudida por

toda a população, foi a padronização visual dos táxis de Brasília.

Acho que todas as grandes metrópoles do mundo adotam a padronização

visual. Mas em Brasília é comum os taxistas falarem mal da minha pessoa por ter

exigido essa padronização visual.

Fizemos tudo o que era possível para agradar a essa tão sacrificada

categoria. Demos publicidade, aumentamos o valor da bandeirada, concedemos a

eles isenção do IPVA, e a única coisa que exigimos foi a padronização visual.

Há Capitais no País que uniformizam os táxis na cor laranja, outras na cor

branca, outras na cor preta. Em Brasília, avançamos ao exigir apenas uma faixa

ostensiva nos carros, para que as pessoas que estão nas vias de trânsito possam

facilmente identificar um táxi.

Depois dessa medida, não tivemos mais um assalto ou sequestro a motorista

de táxi. Mas tenho de conviver, no dia a dia, com a reclamação dos taxistas. E agora

o Tribunal de Contas, movido pela politicagem, impugnou edital em que seriam

licitadas 500 placas de táxi. Essas 500 placas de táxi poderiam atender a 1.200

taxistas que trabalham na praça e são explorados por pessoas que, no passado,

receberam placas de táxi e as alugam.
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Ora, o serviço de táxi no País é uma concessão pública. Sendo assim, tem de

haver licitação. Nenhuma das 3.400 concessões que estão em pleno vigor foi

licitada, ou seja, foram concedidas por clientelismo.

Volta e meia ouvimos o sindicato — que na verdade não representa a

categoria, porque só possui 800 filiados, e existem 3.400 permissões — falando mal

da faixa que padroniza os táxis, na tentativa de convencer o atual Governador de

que ela precisa ser extinta.

Sr. Presidente, até agora não ouvi ninguém de Brasília reclamar dessas

faixas.

Não me incomodo com o comentário do taxista, porque quando ele comenta

que não gosta do Deputado Fraga, o cidadão entende perfeitamente que é por

causa da faixa colocada no táxi, mas aprovada unanimemente pela população.

Portanto, fica o meu recado. Já conversei com o Governador, e serão

mantidas as faixas, a padronização visual.

É melhor que a Presidenta do Sindicato cuide das placas alugadas, porque da

próxima vez que eu voltar a esta tribuna será para denunciar a quantidade de placas

que ela possui e com as quais explora os motoristas.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao nobre Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, na semana passada, assistimos a uma

cena deprimente neste plenário.

O Sr. 1º Vice-Presidente, Deputado Marco Maia, ao assumir os trabalhos da

Casa, pautou as PECs 300/08 e 308/04. Depois, quis entrar no jogo do Governo,

que tentou de toda maneira obstruir, fazendo com que a Relatora da Medida

Provisória nº 479/09 lesse o seu parecer na inteireza para dificultar a votação e, com

isso, tentar cansar não só o Plenário, mas também as galerias.

O que ocorreu foi que todos permaneceram nas galerias. E o Presidente, com

total falta de autoridade, naquele momento, em vez de cumprir aquilo que estava

pautado, ou seja, a votação das PECs 300/08 e 308/04, refugiou-se na sala da

Presidência até a madrugada, depois chegou dizendo que a matéria seria analisada

na próxima terça-feira, que é hoje. Por isso estamos aguardando a votação das

PECs 300/08 e 308/04.

Sr. Presidente, quero fazer um esclarecimento: nós temos um compromisso

também com a Marcha dos Prefeitos. Todos os Prefeitos solicitaram das bancadas

de seus Estados que assinassem um documento concordando com a votação das

PECs 300/08 e 308/04 e, em seguida, da regulamentação da Emenda Constitucional

nº 29. Caso contrário, todos nós nos comprometemos a obstruir a pauta.

Chamo a atenção de todos, porque a maioria dos Parlamentares assinou

esse documento em que nos comprometemos a entrar em obstrução, caso, além
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daquelas matérias pautadas na última quarta-feira, a regulamentação da Emenda

Constitucional nº 29 não seja também colocada em votação.

O quadro da saúde é caótico, a situação é calamitosa. O Governo insiste em

não querer repassar à saúde mais 35 bilhões de reais, que seriam exatamente os

10% da receita corrente bruta da União. E os recursos para ações na área da saúde

passariam do valor hoje de 61 bilhões de reais para exatamente 96 bilhões de reais,

o que, sem dúvida alguma, diminuiria essa situação calamitosa que atinge toda a

saúde no País.

Por isso, Sr. Presidente, é importante que reforcemos nossa posição. E a do

Democratas é de apoio à PEC nº 300/08, à PEC nº 308/04, à finalização da votação

da Medida Provisória nº 479/09 — que já foi lida, e o mérito, votado, mas ainda

faltam alguns destaques —, e à votação da Emenda Constitucional nº 29. Do

contrário, cumpriremos aquilo que assinamos.

Acredito que a grande maioria dos Parlamentares também assinou o

compromisso desta Casa com a Marcha dos Prefeitos de obstruir as votações, para

que o problema da saúde não fique nos ombros dos Prefeitos e, sim, seja

responsabilidade da União, que não cumpre sua parcela.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos em ano eleitoral, ano muito

importante, porque a política decide tudo na vida de cada um de nós, na vida de

todo brasileiro em campanha.

Mesmo assim, temos muitos temas relevantes que não podem ser

esquecidos. Precisamos continuar nos preocupando com setores que geram muito

emprego no nosso País.

Sou Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor

Coureiro-Calçadista e Moveleiro e estou muito preocupado com a exportação de

produtos manufaturados, produtos de transformação, que estão encontrando

seriíssimas dificuldades de competir no mundo globalizado.

A economia está aquecida, o mercado interno está aquecido, mas produzimos

muito mais do que consumimos. Precisamos encontrar alternativas para exportar

esse excedente, especialmente os produtos industrializados, que geram mão de

obra e emprego no País. Exemplo disso são os setores calçadista e moveleiro, cuja

produção tem hoje grande potencial de crescer e ampliar-se, gerando mais

empregos. Mas, para isso, é preciso um ambiente favorável também às exportações.

Temos feito esse pleito há muito tempo. Em função da crise internacional, que

há um tempo se abateu, houve a desoneração da folha de pagamento. Hoje, os

setores intensivos de mão de obra estão penalizados por empregar muito.

Precisamos incentivar a geração de emprego. Só estamos conseguindo exportar
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ainda por causa dos incentivos dos Estados do Nordeste, senão, já teríamos parado

com as exportações de calçados e móveis, que representam muito para o País,

especialmente se olharmos a questão do emprego.

Pedimos à equipe econômica que estude com muita atenção essa

desoneração urgente, assim como a isenção de IPI de carteiras, cintos, bolsas que

usam como matéria-prima na sua fabricação o couro.

São temas importantes que precisam ter tratamento diferenciado para

continuarmos gerando emprego, cidadania e movendo a engrenagem da economia,

criando empregos, o que faz com que as pessoas gastem, o comércio melhore, a

Prefeitura arrecade mais e tudo funcione bem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. NAZARENO FONTELES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero chamar a atenção para o fato de

que, às vezes, ocorrem certas propostas em que se levam em conta as despesas,

mas não as receitas. É o caso, por exemplo, da Emenda nº 29, de 2000, cuja

regulamentação nós defendemos e pela qual lutamos há anos. Foi uma iniciativa,

inclusive, de um Deputado do PT de São Paulo e tramita nesta Casa desde 2003.

O que está por trás de tudo isso? É a questão da receita. Na hora de se votar

a regulamentação, não querem votar a contribuição. Como é que se cria uma

despesa de alguns bilhões, talvez 18 a 20 bilhões de reais a mais por ano, e não se

prevê a receita, a fonte de onde viria esses recursos. É preciso haver contribuição

ou imposto adequado para isso.

Então, é preciso deixar bem claro que somos a favor, e tenho certeza de que

a bancada em peso do PT também é, da regulamentação da Emenda nº 29, mas

temos que aprovar junto a proposta integral com a contribuição para a saúde. Isso

deve ocorrer de uma vez, já que boa parte dos que dizem que defendem a CPMF

ajudaram a derrotá-la no Senado, os representantes de seus partidos, no final de

2007.

Hoje, estamos com um déficit de mais de 40 bilhões de reais por ano, sendo

que metade desse recurso era para ser aplicado no Sistema Único de Saúde. E hoje

não o temos.
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Então, quando se reclama muito dos problemas que estão ocorrendo no SUS

em todo o País, isso é responsabilidade daqueles que votaram contra a CPMF,

sobretudo no Senado, fazendo com que o País ficasse com a falta desse recurso.

Hoje, muitos dos que aqui defendem a regulamentação das PECs que aí

estão não defendem a receita. Querem criar despesa sem dizer a receita. Fazem um

discurso dizendo que temos uma carga tributária alta e querem aumentar a despesa

sem dizer de onde vem a receita. Esses discursos demagógicos precisam realmente

ser criticados e contestados, porque isso vira uma enganação, uma ilusão para o

povo, sobretudo neste ano eleitoral.

É preciso defender as propostas que envolvem despesas, melhoria dos

serviços públicos, mas dizer a origem das receitas. Queremos a regulamentação da

Emenda nº 29. Mas tem de vir junto com a contribuição para de fato aumentar mais

20 bilhões de reais da parte da União. Os Estados deverão fazer sua parte para

atingir os 12%, e assim melhoramos em todos os Municípios o Sistema Único de

Saúde.

Este é o nosso apoio, mas também o nosso protesto em relação àqueles que

defendem despesa sem especificarem as receitas.

Muito obrigado.
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O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, li hoje na imprensa nacional declaração

absolutamente surpreendente da Procuradora da República e

Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra Cureau, que publicamente ameaça a

Ministra Dilma Rousseff de criar impedimentos à sua livre ação de campanha

eleitoral.

A campanha está aberta. Serra está fazendo campanha em todos os lugares;

os candidatos a Governador, também, e os Parlamentares Federais, do mesmo

modo. E essa procuradora está a exigir que Dilma Rousseff fique enclausurada,

ameaçando não proceder o seu registro e, se for necessário, ao final, impedir a sua

diplomação.

Ora, Sr. Presidente, entendo uma afirmação dessas, de uma procuradora

eleitoral, como uma provocação. A campanha eleitoral nem bem pegou ritmo e já

temos pessoas que deveriam estar cumprindo funções institucionais determinadas a

dar palpites no processo eleitoral e a criar constrangimentos.

Essa procuradora, no meu entendimento, está exorbitando. Ela não tem

prerrogativas para fazer tais pronunciamentos. Por que isso? Isso se deve, ilustre

Presidente, é claro e evidente, ao crescimento da candidatura da Ministra Dilma

Rousseff. Até o jornal Folha de S. Paulo passou a admitir isso, quando percebeu que

todas as pesquisas apontavam para o crescimento da campanha da Ministra Dilma

Rousseff. O Instituto Datafolha já começa também a admitir.
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Claro que todos aqueles setores que estão contra a candidatura da Ministra

Dilma, inclusive alguns incrustados na Justiça Eleitoral, estão agora querendo fazer

o papel de partidos políticos. À Justiça Eleitoral cabe conduzir o processo eleitoral

de modo isento.

A Procuradora Sandra Cureau deve permanecer no lugar a que

institucionalmente está vinculada e não ser porta-voz da Oposição, querendo colocar

obstáculos no processo democrático e eleitoral.

Não é essa a declaração que vai impedir ou inibir as ações da Ministra Dilma

Rousseff. Continuaremos o trabalho no Brasil rumo à sua vitória para Presidência da

República.
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O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem V.Exa. a

palavra por 3 minutos.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero nesta tarde cumprimentar, pelos 10

anos de regulamentação da profissão, os fiscais agropecuários Wilson e Carlos

Roberto — o Caioca —, de Minas Gerais, em nome dos quais cumprimento todos os

fiscais agropecuários, que têm papel importantíssimo na segurança alimentar do

povo brasileiro e realmente desempenham com brilhantismo os seus trabalhos.

Cumprimento também essa entidade importante dos fiscais agropecuários, que têm

realmente dado grande contribuição para o desenvolvimento do País.

Ao mesmo tempo, cumprimento e saúdo os trabalhadores da educação, que

mais uma vez demonstraram ao Governo de Minas Gerais que há necessidade de

respeito a esses profissionais.

Esses trabalhadores estão em greve há mais de 40 dias, reivindicando

exatamente o cumprimento de uma lei que as 2 Casas do Congresso Nacional já

votaram. Trata-se do piso salarial nacional dos trabalhadores da educação.

Lamentavelmente, em Minas Gerais, não é cumprida a lei em relação a esse

piso. Criaram lá uma versão de teto salarial e tentaram vender para a opinião pública

que era o piso salarial. Porém, a greve desmascarou o Governo de Minas Gerais,

demonstrou o desrespeito com que o Governo trata os trabalhadores desse setor.

Hoje, aquele Governo teve que recuar e neste momento está apresentando

uma proposta que os trabalhadores da educação estão avaliando em assembleia.
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Queremos cumprimentar, em nome da Elaine Cristina Ribeiro, Diretora do

Sind-UTE de Uberlândia, todos os trabalhadores da educação do Estado que, mais

uma vez, lutam para obter mais dignidade.

Infelizmente, Minas Gerais não cumpre o piso salarial que votamos. Mas

temos certeza de que isso vai mudar no próximo ano e vamos ter governos

realmente comprometidos com a educação e com a valorização dos trabalhadores

da educação.

Em época de eleição, fala-se muito de educação, fala-se muito em

professores, mas depois que passa o período eleitoral o tratamento não é o mesmo

do palanque.

Esperamos exatamente inverter esse processo em Minas Gerais. Tenho

certeza de que os trabalhadores da educação mostraram, nesses mais de 40 dias

de luta, que é preciso serem tratados de modo diferente.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao nobre Deputado Domingos Dutra.

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

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de Direitos Humanos aprovou

requerimento de minha autoria para fazer diligências em hospitais de urgência e de

emergência de todo o País, que estão em situação de calamidade.

Nesses hospitais, a população mais pobre é tratada de forma desumana. Nos

finais de semana, a urgência e a emergência desses hospitais se transformam em

verdadeiros campos de concentração: há pessoas espalhadas pelo chão, em macas

imundas, sem qualquer tipo de assistência. Além de maltratar as populações

carentes, os servidores — enfermeiros, médicos, anestesistas, auxiliares de

enfermagem e tantos outros servidores públicos que lá atuam — não têm a mínima

condição de trabalho, seus salários são aviltantes e têm uma carga horária

extremamente desumana.

Portanto, a partir de amanhã, a Comissão de Direitos Humanos iniciará

diligências nesses hospitais de urgência e emergência.

Espero que a Mesa da Câmara Federal dê condições materiais para que

possamos percorrer, de surpresa, o Brasil inteiro para que, ao final, possamos

contribuir para a melhoria da assistência à saúde em nosso País.

Sr. Presidente, relatei a CPI do Sistema Carcerário, vi o inferno que é o

sistema carcerário, onde pessoas pobres, a maioria negras, são tratadas de forma

desumana. Nós agora vamos para a outra ponta, vamos para os hospitais de

urgência e emergência, onde lamentavelmente só existem pessoas carentes, das
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periferias, pessoas que não têm renda, pessoas que não podem pagar um plano de

saúde e que são humilhadas, são maltratadas.

A partir de amanhã, vamos iniciar esse trabalho, dando uma contribuição para

a cidadania em assunto tão grave como as urgências e as emergências desses

hospitais. A partir de amanhã, vamos fazer diligências de surpresa.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra,

pela ordem, ao nobre Deputado Jerônimo Reis.

O SR. JERÔNIMO REIS (DEM-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, vou dar entrada em projeto de lei que altera a Lei nº 9.472, de 16 de

junho de 1997, sobre proibição do bloqueio de identificação de chamadas

telefônicas.

 Sr. Presidente, comunico que, no final da manhã de hoje, em nosso Estado

de Sergipe, faleceu um grande homem público, o ex-Deputado Estadual por 5

legislaturas, companheiro no meu primeiro mandato de Deputado Estadual, Guido

Azevedo.

O Deputado Guido morreu aos 70 anos e será sepultado amanhã na Capital

sergipana.

Guido Azevedo foi presidente da Constituinte Estadual em 1990 e durante

esses 5 mandatos prestou grandes serviços ao povo sergipano.

Solicito a esta Casa que encaminhe meus votos de pesar à família do ilustre

Deputado Guido Azevedo, falecido na manhã de hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

AGUARDA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUANTO À EVENTUAL

EXISTÊNCIA DE EXPRESSÕES ANTIRREGIMENTAIS.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

177

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem a palavra o

nobre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, solicito a V.Exa. que retire dos Anais as afirmações em relação a 2

pessoas do PT, Dilma Rousseff e Carlos Minc. Solicito que as retire! (Manifestação

no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Deputado Jair

Bolsonaro, Srs. Parlamentares, há um orador na tribuna. Vamos ouvir,

educadamente, o Deputado José Genoíno.

Digo, antecipadamente, ao Deputado José Genoíno, que irei solicitar as notas

taquigráficas do discurso do Deputado Jair Bolsonaro e, entendendo que existam

palavras incompatíveis com o decoro e com a ordem parlamentar, irei determinar, de

ofício, que sejam retiradas das notas taquigráficas.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.

Passo a falar sobre outro tema. Na semana passada, iniciei um debate que

terminou na quinta-feira à tarde, no Grande Expediente, com o Deputado Raul

Jungmann, em torno do acordo, mediado pelo Brasil, celebrado entre Irã e Turquia.

Parte da Oposição e a grande mídia brasileira torceram pelos Estados Unidos, pelo

fracasso do acordo.

Tenho aqui a carta do Presidente Obama ao Presidente Lula louvando o

acordo com o Irã, a iniciativa de buscar um acordo com o Irã.

Sr. Presidente, tenho para os Deputados da Oposição petista o artigo de Luiz

Carlos Bresser Pereira, Ministro de Fernando Henrique Cardoso, O Irã e o Império
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Decadente, em que diz que a pretensão dos Estados Unidos não é o problema

nuclear, é desestabilizar o Governo do Irã, como fez com vários governos.

O artigo de Bresser Pereira, que solicito seja transcrito nos Anais da Casa,

fundamenta minha posição de defesa do acordo com o Irã, do papel protagonista do

Brasil, dos valores brasileiros, e é confirmado pelo jornal Le Monde: “Brasil está em

todas as frentes”.

O editorial e a reportagem do jornal francês elogiam Lula, Celso Amorim e o

desempenho da economia brasileira e mostram claramente essa visão do

protagonismo internacional com base numa posição de defesa da paz, do

pluralismo, do multilateralismo e da não ingerência nos assuntos internos.

Essa política, que está sendo vitoriosa com essa grande iniciativa, a qual, no

debate com o Deputado Raul Jungmann, chamei de diplomacia presidencial, está

muito bem definida aqui pela jornalista Clarissa Pontes, sobre a importância do

Brasil na mediação.

Para aqueles que diziam ser tão distante o potencial energético do Irã, o

potencial comercial e econômico dos acordos celebrados entre Brasil e Irã e Brasil e

Turquia é fundamental. O que essa visão colonialista não aceita é que um país como

o Brasil, junto com Turquia e Irã, apresente uma solução à margem das grandes

potências.

Não pedimos licença nem ordem para Obama, França, Alemanha, Japão,

China ou Índia para negociar uma solução pacífica. É uma ousadia que produz

prestígio na política internacional, o que significa defesa dos interesses nacionais e

projeção nos fóruns internacionais, como, por exemplo, a presença do Brasil no

Conselho de Segurança das Nações Unidas.
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As críticas infundadas ao papel do Ministro Celso Amorim, do Embaixador do

Brasil em Teerã, e ao papel da diplomacia presidencial do Presidente Lula — que

saiu de Teerã e foi direto para Madri discutir a relação MERCOSUL e União

Europeia, particularmente com os países hispânicos — mostra como o Brasil tem

iniciativa, articulação. Toda a imprensa internacional vem fortalecendo a posição

daqueles que sempre defenderam a diplomacia brasileira em um acordo com o Irã

sobre a questão nuclear.

Espero que prevaleça o bom senso, e não a intolerância.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINAS 180 a 180-D)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Tem a palavra, pela

ordem, o Sr. Deputado Sergio Petecão.

O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN-AC. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, permita-me fazer um registro, que entendo de fundamental

importância.

Estive ontem em Manaus. Para minha satisfação, fiz uma visita ao

Governador Omar Aziz, do PMN, o único Governador do meu partido. Fiquei muito

feliz com o trabalho que está realizando, por isso quero parabenizá-lo. Estamos

muito orgulhosos. Eu, membro do PMN nesta Casa, fiquei muito orgulhoso ao ver o

trabalho que está sendo desempenhado pelo Governador Omar Aziz, do Estado do

Amazonas.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Com a palavra, pela

ordem, a Deputada Cida Diogo.

A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fico feliz por falar logo em seguida ao Deputado

José Genoíno, porque também quero registrar minha satisfação e meu orgulho com

a atuação do Brasil no processo de negociação com o Irã, que teve por protagonista

o Presidente Lula.

Parece-me que no Brasil, infelizmente, ainda há setores que carregam uma

espécie de vergonha de nos assumirmos como país capaz de liderar um processo

importante como esse, que se sentem como se ainda fôssemos um país colonizado,

um país de Terceiro Mundo, inapto a galgar um espaço de liderança mundial.

Infelizmente, acabamos vendo algumas lideranças políticas — e, para meu

espanto, lideranças de setores da imprensa — questionarem a condução do

Presidente Lula nas negociações com o Irã.

Mas tenho absoluta certeza de que o bom senso vai prevalecer. Estão muito

claras não só para nosso País, mas também para a opinião pública mundial as

graves consequências de um possível acirramento das relações com o Irã. O bom

senso vai prevalecer, a atuação do Brasil e da Turquia vai prevalecer e contribuir

para que se abra um processo de negociações. As grandes potências hão de

entender que não dá mais para trabalhar com truculência, com imposição, com

intolerância; que se faz necessário buscar o diálogo e construir alternativas para que

prevaleçam a paz, a independência e a autonomia dos países.

Por isso, Sr. Presidente, estou certa de que a ONU não manterá sanções

contra o Irã. Antes, irá promover o debate interno visando ao diálogo e à
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negociação. E é isso o que nós, brasileiros, devemos fazer, não apenas as

lideranças políticas, mas também a sociedade civil, as representações de todos os

setores.

Para concluir, quero registrar que daqui a 15 minutos a bancada do Estado do

Rio será recebida pelo Ministro Orlando Silva para discutirem a MP nº 488 e a MP nº

489, que versam sobre o Brasil 2016. Queremos saber como essas MPs vão

contribuir para a realização das Olimpíadas de 2016 e, principalmente, que legado

essas Olimpíadas poderão deixar para nosso País e, sobretudo, para o Estado do

Rio.

Estaremos lá, junto com a bancada do Rio, discutindo o assunto com o

Ministro do Esporte, Orlando Silva.

Obrigada, Sr. Presidente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

184

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Com a palavra o

Deputado Manato.

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

Presidente, hoje é um dia muito especial para a bancada federal capixaba. Quando

eu cheguei a esta Casa, em 2003, havia uma lei que proibia a criação de novas

escolas técnicas. O Presidente Lula mudou essa lei, de 2004 para 2005, e o Estado

do Espírito Santo, que tinha 6 CEFETs, hoje possui 18 campi do IFES, o Instituto

Federal do Espírito Santo. Na data de hoje, o Ministro Haddad está no meu Estado

inaugurando mais 2 campi do IFES — um no Município de Venda Nova do Imigrante

e outro no litoral, no Município de Guarapari.

Esse é o resultado de uma luta que a bancada federal vem travando há vários

anos em busca de ensino técnico de qualidade para a formação de mão de obra

qualificada para nosso Estado, um dos que mais crescem no País.

O petróleo está levando desenvolvimento e gás ao Espírito Santo, que precisa

de escolas técnicas para a formação de sua população. O Estado deixará de

fornecer mão de obra barata e passará a fornecer mão de obra qualificada, coisa

que antes não tinha condições de fazer.

Deixo claro que essa luta foi de toda a bancada federal do Espírito Santo,

bem como do Governador Paulo Hartung, que abraçou conosco essa causa,

juntamente com os Prefeitos das cidades indicadas. Muitas vezes, o Governo do

Estado entrou com o terreno ou com a desapropriação. Essa parceria do Governo

do Estado, das Prefeituras e da bancada federal com o MEC, por meio do Ministro

Fernando Haddad, autorizado pelo Governo Lula, deu certo. Quando os políticos se
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unem para o bem, é isso que acontece. Toda vez que os políticos se unem para

fazer o bem, quem ganha é a população.

Estamos dando retorno à população do meu Estado de um trabalho

desenvolvido aqui em Brasília. Foi isto que viemos fazer aqui: levar para nosso

Estado ensino técnico de qualidade, mais vagas nas universidades, como é o caso

do CAUFES, em Alegre, e em São Mateus, onde foi criada uma universidade.

Portanto, Sr. Presidente, é muita alegria, muita felicidade.

Parabéns ao Estado do Espírito Santo!

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, venho à tribuna para discorrer sobre

homenagens que Assembleia Legislativa do meu Estado presta à Federação das

Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina — FAMPESC.

Os avanços obtidos e os obstáculos ainda existentes ao desenvolvimento das

empresas de pequeno e microporte foram destaque nos pronunciamentos, em

sessão especial de homenagem aos 25 anos da Federação das Associações de

Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (FAMPESC), ocorrida na última

semana na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Cataria. É por isso faço este

pronunciamento.

Quero registrar, nesta tribuna, o reconhecimento ao trabalho da Federação

das Associações de Micro e Pequenos Empresas e aos empreendedores que

contribuíram com as entidades.

As empresas de pequeno e microporte respondem por 99% dos negócios e

por mais de 60% da geração de emprego no Brasil. Em Santa Catarina, totalizam

98% das empresas instaladas.

É um segmento reconhecido como gerador de riqueza e renda. No entanto,

não tem o mesmo incentivo que é concedido às grandes empresas. Enfrenta carga

tributária elevada, guerra fiscal, juros altos e, pior, não recebe nenhum subsídio

governamental. É importante reconhecer que, com a aprovação da Lei Geral da

Microempresa, que criou o Super-SIMPLES, houve um aperfeiçoamento da

legislação — pelo que trabalhamos aqui junto com inúmeros Parlamentares.
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Muitas empresas que começaram pequenas, idealizadas por

empreendedores semianalfabetos com apenas tino comercial, hoje se destacam no

Brasil e no mundo, pois a pequena empresa é a que mais emprega, a que abre mais

portas e a que melhor atende ao cliente, segundo afirmações do setor.

Aproveito para registrar que, nos últimos dias 21, 22 e 23 de maio, foi

realizado o 38º ENCONAMPE, Congresso Catarinense das Micro e Pequenas

Empresas, em Florianópolis, Capital de Santa Catarina.

O encontro ocorreu no Hotel Porto Sol, na Praia dos Ingleses, numa

realização da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e teve a

parceria técnica do SEBRAE/SC.

Nesta edição do congresso, foram realizadas 3 atividades conjuntas: o

Encontro Estadual de Núcleos Setoriais, o Seminário de Turismo e Micro e

Pequenas Empresas e o Encontro dos Núcleos de Jovens Empreendedores da

FAMPESC.

Práticas no ambiente de negócios, cultura associativista e formas de melhorar

o desempenho das gestões das empresas e associações foram alguns dos

principais assuntos que pautaram os debates, visando à capacitação e integração

dos participantes. Além disso, o encontro também objetiva a divulgação e promoção

do potencial turístico, econômico e social do Estado.

Quero registrar ainda meus votos de parabéns aos organizadores e

participantes e, em nome de todos, cumprimentar o presidente da FAMPESC,

Marcio Manoel da Silveira.
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O encontro foi um momento importante para os dirigentes das associações

trocarem informações, dados e boas práticas, bem como fortalecer o sistema e a

causa da micro e pequena empresa.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Nobre Deputado

Marcelo Ortiz, como V.Exa. havia solicitado a palavra pela ordem, tem V.Exa. a

palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, queria fazer apenas uma

comunicação. Não gostaria, de forma alguma, de anteceder-me à nobre Deputada

Perpétua Almeida. Se V.Exa. me permitir, gostaria de...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Por economia

processual, a Deputada vai compreender. V.Exa. pode, por favor, usar da palavra.

Em seguida, passarei a palavra à Deputada Perpétua Almeida.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que hoje, nesta Casa, foi

prestada uma homenagem a 3 entidades que receberam o Prêmio Dr. Pinotti -

Hospital Amigo da Mulher.

Dr. Pinotti foi nosso companheiro nesta Câmara, merece todo o nosso

reconhecimento como Parlamentar, principalmente como médico. Fez um trabalho

que há de permanecer neste País pelo resto da existência.

Se houver o término do mundo, ou até o término do mundo, teremos de

reverenciá-lo pelo que fez pelas mulheres brasileiras.

Por esse motivo, cumprimento as entidades que receberam o Prêmio Dr.

Pinotti - Hospital Amigo da Mulher. Entre os 3 prêmios entregues, no Brasil, um foi

para a Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Guaratinguetá,

da minha cidade, Guaratinguetá, Vale do Paraíba.
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Portanto, agradeço a todos os que trabalharam em prol da Santa Casa de

Misericórdia, que sempre ofereceu atendimento gratuito tanto às mulheres como às

crianças que ali nascem.

Nosso agradecimento reconhecido a todos os funcionários e dirigentes da

entidade. Muito obrigado pela oportunidade de termos participado deste evento.

Mais uma vez, levantamos e reconhecemos o nome do nosso colega Dr.

Pinotti, não só pelo Parlamentar que foi, mas, principalmente, pelo seu trabalho na

área da saúde das mulheres brasileiras.

Muito obrigado pela deferência, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Agradeço a V.Exa.,

Deputado Marcelo Ortiz, e à Deputada Perpétua Almeida a compreensão.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra à

Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. Pela ordem. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de reafirmar a importância e a necessidade do

Plano Nacional de Combate ao Crack, que o Governo do Presidente Lula está

elaborando. Pelo que sabemos, a ideia é criar um plano nacional que envolva

Governadores e Prefeitos de todo o Brasil. Eu vejo este debate e enfrentamento ao

crack como uma iniciativa de enorme importância para a nossa sociedade.

Estamos acompanhando pelos noticiários o que está acontecendo com a

nossa juventude na maioria das cidades brasileiras. Essas imagens são vexatórias

para nós. Precisamos, sim, de uma ação incisiva.

Há proposta do Governo para a criação de centros de recuperação de jovens

drogados. Se não houver centros de recuperação, não vamos conseguir resolver o

problema. Ainda há necessidade de criação dos postos de fronteiras e que haja o

envolvimento de todas as esferas da polícia para combater a entrada no País de

traficantes de drogas. Estes, sim, precisam de tratamento diferenciado. O usuário de

drogas precisa de tratamento, precisa de internação, precisa de saúde.

Vi que na proposta do Plano Nacional de Combate ao Crack o Governo

incluiu o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde.

Mas para fazermos um enfrentamento real e conhecermos a família daquele que

está usando crack, precisamos incluir também o Ministério da Assistência Social, o

Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte.

Sr. Presidente, precisamos de investimento em quadras de esportes nos

bairros pobres e nas periferias de todo o Brasil, de ações de promoção do esporte,
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da cultura e do lazer e da implantação de um programa de assistência social voltado

às famílias que estão enfrentando esse problema. Essas ações são de grande

importância.

Acredito que o Plano Nacional de Combate ao Crack deve, sim, dar certo no

País, principalmente se, além da participação do Ministério da Cultura, do Ministério

do Esporte e do Ministério da Assistência Social, contarmos com a participação do

Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça.

Precisamos, Sr. Presidente, com a máxima urgência, não só de prestar

socorro a milhares de jovens brasileiros que estão à mercê da droga, mas também

de programas que busquem saídas alternativas, para que possamos fazer o

enfrentamento ao crack no País, todos juntos, Governos Federal, Estadual e

Municipal.

E só podemos adotar ações tão importantes como essa quando também

passarmos a dar maior importância às nossas polícias e as suas reivindicações,

principalmente àquela que se refere a um salário mais digno.

Hoje estou sentindo a falta dos policiais que vêm reivindicando a aprovação

da PEC nº 300, de 2008, e da PEC nº 308, de 2004. Precisamos buscar alternativa

de negociação para resolvermos esse problema. Não dá mais para empurrar com a

barriga a aprovação dessas 2 PECs.

Este Parlamento tem a obrigação de buscar uma outra saída.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chamo a atenção para algo muito importante:

dia 27, quinta-feira, a União, os Estados, o Distrito Federal e 272 Municípios

brasileiros com mais de 100 mil habitantes terão que iniciar a divulgação detalhada

de suas receitas e despesas pela Internet, on-line.

Isso é fruto da Lei Complementar nº 131, de 2009, chamada Lei da

Transparência, aprovada por nós. Entendo que essa lei é extremamente importante

e de efeito imediato, pois a sociedade organizada poderá fiscalizar as receitas e as

despesas dos Estados e Municípios de maneira constante e no momento em que

são disponibilizadas na Internet. Não significa que essa lei possa inibir a prática da

corrupção, mas ela vai aumentar o número de fiscais que atuarão na execução

orçamentária. Muitos Prefeitos deste País não dão nenhuma explicação sobre as

despesas do município. Seria interessante também que as despesas das Câmaras

de Vereadores fossem publicadas para que a fiscalização possa ser feita.

Do lado da arrecadação, todos os Governos de Estados e Municípios terão

que informar o lançamento e o recebimento de todas as receitas ordinárias e

extraordinárias.

A partir de maio de 2011 será a vez dos municípios que têm entre 50 mil e

100 mil habitantes. São 317 cidades.

Em 2013, será a vez dos municípios que têm até 50 mil habitantes, ou seja,

todos os outros municípios do Brasil. Então, a partir de 2013, vamos ter on-line toda
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a arrecadação e a despesa feitas pelo Estado brasileiro, para especificar e clarear

os fatos à população. Isso será um instrumento enorme para a fiscalização.

Qualquer sindicato, qualquer associação ou qualquer cidadão que observe

uma irregularidade poderá denunciá-la ao Tribunal de Contas ou ao Ministério

Público, que têm a obrigação de fazer a investigação.

Não é à toa que essa lei se chama Lei da Transparência — Lei Complementar

nº 131, de 2009. Ela abre um instrumento de fiscalização para coibir a corrupção em

nosso País. Se não a coibir, pelo menos vai aumentar o número de fiscais.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Emanuel Fernandes.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria de fazer um

comentário a respeito de alguns conceitos que Deputados da base aliada vêm

passando neste plenário. O conceito é de que a economia do Brasil está indo bem

por causa de uma ação ativa e efetiva do Governo, e não em função dos

fundamentos que foram herdados do Governo anterior.

A que me refiro, Sr. Presidente? Não se pode ser e não ser uma mesma coisa

ao mesmo tempo. Ou você, por exemplo, está dentro de um ambiente ou está fora

de um ambiente. Você não pode estar dentro e fora de um certo ambiente. Isso é

lógico.

O Governo disse, e os dados comprovam, que o Brasil aumentou em um

número bastante expressivo os valores da nossa balança comercial, ou seja,

produzimos um certo produto aqui no Brasil e exportamos uma certa quantidade

desse produto.

Pois bem, pergunta nº 1: aumentou a quantidade das nossas exportações? A

resposta é: sim; o Brasil aumentou as suas exportações. Pergunta nº 2: o Brasil está

importando também mais do que importava antigamente? A resposta é: sim, o Brasil

está importando mais. Os números do IPEA comprovam essa tese, ou seja, no atual

Governo as exportações e importações aumentaram. Nós temos, Sr. Presidente,

hoje, uma maior utilização do mercado exterior para dinamizar a nossa economia.

A pergunta que fica é a seguinte: a base do Governo diz que estamos

privilegiando o mercado interno. Ora, se está aumentando a importação e a
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exportação, significa que se está usando uma estratégia de crescimento econômico

baseado na alavancagem do comércio exterior. Portanto, é uma falácia isso de que

o atual Governo, numa política deliberada, está privilegiando o mercado externo.

Isso é uma bobagem! O que o Governo está dizendo é que o Brasil está crescendo

por causa dos fundamentos econômicos e também por causa do crescimento

internacional.

O Brasil está crescendo por causa dos fundamentos econômicos e também

por causa do crescimento internacional. O País exporta muita coisa, sobretudo

produtos minerais e alimentícios, notadamente para a China e para a Índia, que

estão se urbanizando.

Portanto, é uma falácia dizer que estamos crescendo devido a uma estratégia

do Governo em privilegiar o mercado interno, porque estamos aumentando nossas

transações correntes com o exterior.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço um registro extremamente

importante para a metade sul do nosso Estado.

Há muito tempo se fala que a metade sul do Rio Grande do Sul ficou

abandonada e o desenvolvimento não passou por lá. Mas, por muitos anos, também

somos obrigados a passar por uma rodovia das mais importantes do País, a BR-116,

onde é simplesmente inviável transitar com segurança e onde o passar por ali

representa risco imediato de vida. Isso sem contar que o Porto do Rio Grande do Sul

e o seu crescimento impõem mais ainda ao Governo Federal uma providência

quanto à BR.

Pois bem. Quando fui Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização e como membro da bancada gaúcha, lutamos para que

tivéssemos a BR-116 como destaque no Orçamento.

Assim foi feito e o recurso foi disponibilizado; depois, tramitaram todos os

processos da área administrativa, o acompanhamento dos projetos de toda BR e

finalmente a autorização do setor ambiental acabou sendo concedida na semana

passada. É objetivo da bancada gaúcha que a licitação ocorra até o fim de maio e o

início de junho, para que possamos ter o início das obras ainda este ano.

É extremamente importante para o Rio Grande do Sul esse fato. Isso é um

cavalo de batalha de todos os meus mandatos. Lembro-me de todos os Deputados

que por aqui passaram e também participaram dessa batalha, Deputado Arnaldo
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Faria de Sá — Fetter Junior, que tanto brigou por isso, Bernardo de Souza, Lélio

Souza, Irajá Rodrigues. Essa é uma grande luta do Rio Grande do Sul.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que o porto de Rio Grande está

tendo um processo de crescimento extraordinário e faz com que a cidade se

transforme e passe, a partir daí, também a ocupar um de seus maiores potenciais

hidroviários, a nossa Lagoa dos Patos, para transporte.

O Rio Grande está de parabéns. Vamos fiscalizar, vamos ficar em cima, para

que realmente possa acontecer a licitação e o início das obras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Paulo Bornhausen.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma comunicação. Terminou a reunião

dos Líderes com o Presidente e, conforme havia dito à Casa na semana passada,

levamos a posição trazida pelos Prefeitos do Brasil a respeito da votação final do

último destaque que falta para a regulamentação da emenda da saúde, a Emenda

Constitucional nº 29, que está por uma votação nesta Casa.

Os Prefeitos fizeram um pedido justo de que essa matéria entre na Ordem do

Dia, seja votada e siga para o Senado. Para tanto, firmaram compromisso com

vários Srs. Parlamentares no sentido de obstruir a pauta da Casa enquanto essa

matéria não for votada.

Quero comunicar à Casa, como comuniquei ao Presidente e aos Líderes, que

o Democratas vai entrar em obstrução até que essa matéria venha à pauta, porque

não houve uma posição positiva por parte do Sr. Presidente nem dos Líderes com

relação a colocá-la na Ordem do Dia nesta semana ou pelo menos na semana que

vem. Então, vamos entrar em procedimento de obstrução a partir do dia de hoje até

o momento de a matéria ser votada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Para uma

comunicação, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero rejeitar as informações dos Ministros da Fazenda e

do Planejamento de que a Previdência vai quebrar se for aprovado o aumento de

7,72% para os aposentados e também o fim do fator previdenciário.

As duas matérias representam o aumento de 7,72%, 600 milhões/ano, e o fim

do fator. Fui o Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Isso

representa 1 bilhão por ano e um redutor de cerca de 30% a 40% para os

aposentados e pensionistas, e para as mulheres representa uma perda de 50%.

Reclamo também para que seja pautada a PEC nº 270, de 2008, que dá

integralidade e paridade aos aposentados por invalidez, que são muito prejudicados.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães Neto) - Concedo a palavra à

Deputada Vanessa Grazziotin.

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

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, neste momento, quero comunicar e ao mesmo

tempo registrar nos Anais da Casa a resolução que aprovamos, no último final de

semana, em reunião do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil — PCdoB,

frente ao Acordo Brasil-Irã-Turquia. Destaco o significado desse acordo e seus

desdobramentos.

Entendemos, e queremos cumprimentá-lo por isso, o papel do Presidente

Lula pelo protagonismo que vem exercendo em relação ao nosso País nesse acordo

importante que, sem dúvida alguma, busca a paz.

Mais do que isso: a imprensa, durante todo o final de semana, divulgou que

foi o próprio Presidente Barack Obama que aceitaria e concordaria com o acordo

nesses termos, Sr. Presidente.

Então, nós aprovamos, por unanimidade, uma resolução da Direção Nacional

do Partido Comunista do Brasil. É importante que essa resolução faça parte dos

Anais desta Casa.

Repito: o Brasil não apenas se revela como uma força emergente

economicamente, mas tem dado uma grande contribuição na construção da paz.

Obrigada.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º

Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é

ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Deputados, venham ao plenário.

Vamos alcançar o quorum para iniciar a Ordem do Dia. Faltam ainda 6 Deputados

para completar o número de 257.
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O SR. MARCELO ITAGIBA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a palavra o Deputado Marcelo

Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, gostaria de informar a V.Exa. que, ontem, em função de a

Comissão de Direitos Humanos ter decidido pôr algumas diligências na cidade do

Rio de Janeiro, devido à operação que se está realizando lá — a remoção de

famílias nas chamadas áreas de risco —, nós estivemos presente principalmente

nas comunidades da Rocinha e do Tabajaras, onde as famílias estão bem alojadas

e, portanto, não podem ser retiradas a fórceps dessas localidades.

O Estado e o Município têm a obrigação de conter aquelas barreiras, para

permitir que as pessoas que construíram as suas casas possam ali permanecer. É

uma obrigação do Município, do Estado do Rio de Janeiro, principalmente porque as

escavações que fizeram no cemitério que se avizinha com a comunidade do

Tabajaras criaram esse perigo para alguns locais, e não para o todo.

É necessário fazer as obras de contenção na comunidade da Rocinha e na

comunidade do Tabajaras, para que as pessoas possam continuar a morar

dignamente nas casas que construíram com suor, lágrimas e sangue.

O apelo que faço é para que a Comissão de Direitos Humanos desta Casa

persista nesse caminho.

Ontem tivemos reunião com D. Orani e representantes de todas as

comunidades da cidade do Rio de Janeiro no sentido de que o Estado e o Município

devem agir para proteger as pessoas e não criminalizar a pobreza, retirando os

cidadãos do lugar onde vivem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. MAJOR FÁBIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, os policiais militares e

bombeiros militares estiveram nesta Casa para assistir à votação da PEC nº 300, de

2008, para vê-la colocada em pauta. Conforme a promessa do Presidente, a matéria

veio à pauta.

Quero pedir a todos os Deputados e a todas as Deputadas que tenham um

olhar mais sensível para este assunto, que está chamando a atenção de todo o

Brasil, porque os brasileiros clamam por segurança pública. O soldado e o bombeiro

brasileiros são nossos heróis, mesmo que alguns não os tratem como heróis, mas

como bandidos. Eles são os heróis desta Pátria e precisam ser tratados com

respeito, porque são cidadãos de bem e merecem nossa atenção. É dessa forma

que eles precisam ser tratados.

Sr. Presidente, quero fazer um pedido, confiando em V.Exa., respeitando-o

como Presidente. Sou um Deputado novo, um novo Deputado, e estou aqui por um

milagre de Deus. Tanto faz eu estar aqui, exercendo meu mandato, ou na Paraíba,

comandando a guarnição da Polícia Militar.

Gostaria muito que a Casa tivesse um olhar sensível para esses heróis desta

Nação e trouxesse a PEC nº 300 para ser votada, mesmo que seja por acordo.

Precisamos nos sentar, verdadeiramente, para fazer esse acordo, porque de repente

nos sentamos, mas para protelar, para jogar para a frente essa decisão.

Convido os Deputados do PT e da base governista para que nos sentemos

agora, conversemos e votemos a PEC nº 300. Estamos dispostos a isso. O que falta
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para votarmos a PEC nº 300? Se for sentar, conversar, fazer um acordo, estamos

dispostos a fazê-lo já, neste momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
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 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a palavra o Deputado Darcísio

Perondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na semana passada, 4 mil Prefeitos vieram a Brasília com

um objetivo: votar a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 — falta apenas

um destaque supressivo. Havia um acordo de quase todos os partidos de votarmos

a matéria, inclusive sem a contribuição.

Sr. Presidente Michel Temer, a responsabilidade de não votar a

regulamentação foi colocada pelos Prefeitos sobre os ombros de V.Exa., o que é

uma injustiça. Não pode ser assim. V.Exa. tem, sim, condições de fazê-lo amanhã

ou na semana que vem, mas sem assumir essa responsabilidade.

Todos os Líderes, excetuando 1 ou 2, assumiram com os Prefeitos

compromisso para inclusão dessa matéria na pauta. Quero cumprimentar a

Liderança do Democratas, que vai fazer obstrução até que se vote a

regulamentação. Vamos mandar a matéria ao Senado, para que decida. Que não

fique essa responsabilidade sobre os ombros de V.Exa., desta Casa.

A regulamentação é importante para aumentar os recursos para a saúde.

Sabemos que o setor melhorou, mas em muitos Estados há muita gente morrendo

na fila, muita gente necessitando de cirurgia.

Sr. Presidente, faço um apelo. V.Exa. pode, ainda mais com o evento dos

Prefeitos, colocar a regulamentação na pauta no dia de amanhã. O partido que não

quiser votar que saia, mas que assuma essa posição. O Líder desse partido deve

assumir a posição que adotar.
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Sr. Presidente, vamos votar a regulamentação. Por sua história, V.Exa. não

merece ser culpado por isso. V.Exa. é um homem bom e vai enfrentar o Colégio de

Líderes. Mesmo se alguns não quiserem fazê-lo, V.Exa. pode trazer a matéria para

cá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agradeço a V.Exa. as palavras.
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O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a palavra o Deputado Ronaldo

Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Muito obrigado.

Sr. Presidente, na semana passada, não foi possível a presença de V.Exa. na

Presidência das sessões da Casa, e alguns fatos ocorreram, entre eles a Marcha

dos Prefeitos a Brasília.

No entendimento de todas as bancadas, ficou muito claro o compromisso,

assumido com todos os Parlamentares — foi feito também um compromisso de

obstrução —, de que estaríamos dispostos a terminar a votação da Medida

Provisória nº 479 e a votar a PEC nº 300, de 2008, a PEC nº 308, de 2004, e a

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que é objeto de lei complementar.

Essa foi a posição entendida, acordada e assinada. Com isso, Sr. Presidente, não

tenho como quebrar um compromisso que já foi feito.

Não tenho as credenciais para falar pelo partido — sou Vice-Líder, e o nosso

Líder está presente —, mas a minha posição pessoal será cumprir exatamente o que

acordamos, ou seja, terminar a votação da Medida Provisória nº 479, votar as PECs

nºs 300 e 308 e a regulamentação da Emenda nº 29, que não deverá mais voltar ao

Senado Federal, porque é lei complementar, e deverá ser sancionada pelo

Presidente da República, conforme veio do Senado Federal, com ampliação da

verba da saúde para 10% da receita corrente bruta, valor correspondente a 35

bilhões de reais.
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Quanto à PEC dos policiais militares, a nossa posição é votarmos

rapidamente os destaques e concluirmos definitivamente essa matéria, que vem

desgastando enormemente a Câmara dos Deputados.

Por isso, Sr. Presidente, o sentimento nosso é aprovar a PEC nº 300 e a PEC

nº 308 e a regulamentação da Emenda nº 29.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. JOSÉ GENOÍNO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Deputado José Genoíno tem a

palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, informalmente, alguns Parlamentares estão se referindo ao

encaminhamento sobre a pauta da semana passada. Ora, a pauta traçada gerou um

impasse nesta Casa, porque uma matéria complexa como a PEC nº 300, de 2008,

precisa de definição do Colégio de Líderes sobre o seu conteúdo, para que esta

Casa tenha condições de tratar o assunto.

Tenho dito que trazer essa matéria, como foram os encaminhamentos, na

base do grito, do xingamento, do constrangimento, mostra o Parlamento perdendo o

seu poder. Nós não podemos aceitar, por mais respeito que tenhamos à mobilização

aqui dentro — V.Exa. tem sido amplamente democrático e tem o nosso apoio —,

que isso vire um processo de inanição do Poder Legislativo.

Ora, Sr. Presidente, só para os Deputados terem ideia, a votação dessa PEC

do jeito que está acarreta no Orçamento anual do Governo Federal 23 bilhões e 800

milhões de reais para complementar o que sobra do Governo Estadual para o

Governo Federal.

É necessário uma definição, como fizemos no FUNDEB, do princípio do piso

e do princípio do fundo na forma da lei. Não se pode tratar uma matéria com esse

impacto, porque é a emenda constitucional que vai ser promulgada, sem apreciação.

O Poder Legislativo não pode votar uma matéria de qualquer jeito, esperando que

um ou outro poder, seja o Executivo, seja o Judiciário, a corrija. Não podemos fazer

isso.
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Essa questão tem sido muito polêmica. Assumi uma posição pública. Fixar

salário, piso e teto na Constituição não aconteceu com nenhuma categoria, mas o

princípio do piso e o princípio do fundo, na forma da lei, aconteceu com o FUNDEB.

Por isso, Sr. Presidente, vamos discutir o conteúdo dessas matérias para que

o Parlamento não vire uma correnteza de demandas. Vamos arrumar a pauta para

que o Parlamento não sofra maior desgaste como sofreu na semana passada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero dizer a V.Exa. e ao Plenário que

foi muito útil a reunião de Líderes hoje. Constituímos uma comissão para examinar a

PEC nº 300 e outras PECs que eventualmente possam ser votadas.

O produto final da reunião de Líderes foi precisamente enfrentar a questão da

PEC nº 300. De modo que em brevíssimo tempo teremos uma solução para esse

problema.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tenho o prazer de anunciar a visita

honrosa de ilustres colegas Parlamentares poloneses, que são recebidos com

aplausos pelo nosso Plenário. (Palmas.)

Muito obrigado pela visita.
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O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quando da discussão no Colégio de Líderes, na semana

retrasada, retiramos de pauta a Medida Provisória nº 479 para acelerar o processo

de votação do Projeto Ficha Limpa. Claro que não ficou nenhum acordo firmado,

com uma discussão tácita, no sentido de que daríamos celeridade à Medida

Provisória nº 479.

Então, Sr. Presidente, a Relatora apresentou inicialmente um parecer que

gerou muito desconforto na discussão, mas, agora, já chegamos a um acordo com

S.Exa. para que faça um aditivo, a fim de que o Governo concorde completamente

com o parecer a ser apresentado.

Peço a V.Exa. 20 ou 30 minutos para fazermos um acordo com a Oposição

para votarmos, sem destaque, a Medida Provisória nº 479, a fim de ir ainda hoje ao

plenário. Votaríamos somente a Medida Provisória nº 479, e a pauta de amanhã em

diante nós discutiríamos com V.Exa., depois, no Colégio de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Liderança pede um prazo de 20 a 30

minutos para fazer uma composição de molde que não haja nem necessidade de

destaques.
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O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, estamos de acordo com que V.Exa. suspenda a sessão pelo tempo —

quem sabe meia hora — necessário para que a Relatora trabalhe o seu parecer.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, acho que não há necessidade de suspender a sessão. Há

várias pessoas querendo manifestar-se, e V.Exa. poderá conceder-lhes a palavra.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para perguntar a V.Exa. sobre a

comissão que examinará a PEC nº 300, conforme V.Exa. anunciou. Quem vai fazer

parte da comissão?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu pedi ao Líder do Governo que

indicasse 3 nomes e que a Minoria indicasse 3 nomes. São 6 nomes. Agora,

evidentemente, que dos trabalhos dessa comissão vão participar muitos. Todos os

interessados vão acabar dialogando e conversando com essa comissão.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, como autor da PEC poderei

participar dessa comissão?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nomearei V.Exa. Como autor da PEC,

V.Exa. está automaticamente integrado à comissão.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou fazer o seguinte: não vou

suspender a sessão, mas vou dar a palavra a quem estiver inscrito enquanto os Srs.

Líderes dialogam para tentar uma composição.
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O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PCdoB-AP. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, reforço a discussão em relação à Medida Provisória nº

479, que formaliza plano de carreira de servidores federais e o enquadramento dos

servidores titulares dos cargos de provimento efetivo de professores federais do

ensino básico, sabendo que entre eles estão os professores dos ex-Territórios

federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, que naturalmente serão

beneficiados por essa medida provisória.

Pedimos à Relatora e à Liderança do Governo que analisem com carinho

essa medida provisória, para que possamos votá-la na noite de hoje, uma vez que

tanto ajudará vários servidores federais, que serão enquadrados na formalização de

carreira, e os professores de ensino básico dos ex-Territórios, que já merecem isso

há muito tempo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. JÔ MORAES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, quero trazer toda a minha solidariedade aos professores

da rede pública do Estado de Minas Gerais que, neste momento, vivem um impasse

muito grande.

Eu vi o contracheque de uma assistente técnica de educação de base que, no

mês de março de 2010, recebeu o valor total, completo, de 563 reais e 52 centavos,

após 30 anos de magistério e 30 horas semanais.

O que mais nos assustou foi a decisão de um desembargador do Tribunal de

Justiça de bloquear os bens do sindicato e estabelecer uma multa de 30 mil por dia

para impor uma derrota à greve. A truculência usada nos diversos instrumentos para

parar a greve dos professores da rede estadual teve como resposta o seu

crescimento.

Pedimos ao Governador e à Justiça do Estado que criem uma interlocução

para que os professores possam efetivamente sair do impasse em que se

encontram.

Estive hoje com o comando de mil professores, vindos de vários municípios

do Estado de Minas Gerais, que traziam a angústia e o desespero por não poder

enfrentar a situação e continuar na miséria em que se encontram.

O Governo do Estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade

para impedir que o piso salarial nacional dos professores que aprovamos nesta

Casa fosse aplicado.
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Quero lembrar, ao contrário do que diz o Governo Estadual, que um Estado

pequenino como o Acre tem piso salarial acima de 1.200 reais e, no Estado de

Minas Gerais, o piso estabelecido para professores de formação universitária é de

563 reais, chegando a 978 reais com todos os penduricalhos que ali cabem.

Por isso, considero que esta Casa deve expressar solidariedade, fazer um

apelo, mas, sobretudo, ver tratados aqueles professores com a interlocução

necessária a educadores e não com a truculência praticada tanto pela polícia quanto

pelo Tribunal de Justiça em sua decisão.

Era isso, Sr. Presidente.
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O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra..

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último final de semana, visitei diversos

municípios do meu Estado, a Paraíba, e uma das reclamações que recebemos foi

relativa à insegurança reinante.

Enquanto estávamos no Município de Pombal, 3 assaltos ocorreram naquela

manhã. Em 12 horas, diversos jovens foram executados por duplas que andam de

motos, que normalmente chamamos de grupos de extermínio, que atuam em

diversas regiões do nosso Estado.

Essa insegurança traz para nós uma preocupação: que seja colocado em

votação, nesta Casa, o projeto de lei de minha autoria e do Deputado Raul

Jungmann, substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime

Organizado, a fim de que os crimes de extermínio passem efetivamente para a

esfera federal e sejam considerados crime contra o Estado de Direito.

Esse projeto de lei está pronto, já solicitamos diversas vezes o seu

encaminhamento ao plenário para votá-lo, a fim de se enfrentar as execuções

sumárias, os crimes de extermínio no Estado.

Além do mais, a PEC nº 422-A, de minha autoria, cria uma vara em cada

Tribunal para o combate à improbidade administrativa, a fim de promover celeridade

no julgamento desses fatos. Infelizmente até hoje o parecer não foi votado.

Esperamos que o Presidente da Comissão coloque em discussão o parecer, e nós

possamos votá-lo, e a PEC seja encaminhada ao plenário da Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado

Arnaldo Faria de Sá.

Há inscrições. Vamos segui-las.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero registrar a grande

reunião que fizemos em Bragança Paulista, por intermédio da Vereadora Beth

Chedid, que conseguiu o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança e

de órgãos da Prefeitura, Secretaria de Assistência Social, para fazer um

atendimento social privilegiado naquela cidade.

Em nome dela, quero agradecer a toda a sua equipe e da Prefeitura de

Bragança Paulista por permitir que fizéssemos esse atendimento extremamente

importante.

Registro ainda que estivemos na Festa do Divino Espírito Santo da Casa dos

Açores. Um abraço a seu presidente e a todos os açoreanos por aquele belo evento.

A Festa do Divino, inclusive, antecede a própria existência da Casa dos Açores o

que é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante.

Cumprimento desta tribuna o advogado Mikhael Chahine, companheiro de

escritório, que teve oportunidade de conseguir liminar complementar para evitar que

a Prefeitura de São Paulo realizasse o desfazimento de todas as casas do Sítio

Reimberg, uma luta muito grande no Grajaú ZR, fundamental para que tenhamos

resolvido essa questão.

Registro ainda a grande participação no evento do Conselho Federal

Parlamentar. Um abraço a todos os que estiveram presentes. Envio meu abraço

também aos que estiveram presentes na Festa do Divino Espírito Santo, em
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Joanópolis. Um abraço ao Vereador Domingão e a todos aqueles que fizeram

aquela festa maravilhosa nessa cidade.

Deixo registrado também que estivemos com o Vereador Cal e um grupo de

Vereadores, com o eminente João Ribeiro, de Pindamonhangaba, e fomos à ANTT

para resolver de vez a questão do viaduto do Bairro das Campinas, local onde há

muito acidente. Infelizmente, essa preocupação deveria haver também com a Nova

Dutra, mas não existe. Portanto, a mobilização é importante. O José Maria, o Josué

e toda a comunidade têm cobrado das autoridades que isso aconteça. Essa é uma

luta extremamente importante e vamos levá-la avante.

A ANTT nos informou que agora, no início do segundo semestre, quem não

fizer o reenquadramento dos custos irá criar a compensação, e a Nova Dutra será

obrigada a fazer esse viaduto, proposta inclusive que já foi alterada, para ficar

apenas com o tabuleiro e, portanto, ser uma obra um pouco mais barata.

Sr. Presidente, com muita alegria e satisfação registro o trabalho que tem sido

feito em Pindamonhangaba e que precisa de solução o mais urgente possível.

 Para concluir, cobro do Presidente a sanção da Medida Provisória nº 475,

que diz respeito ao reajuste dos aposentados com o percentual de 7,72%, uma

grande conquista de ambas as Casas: Câmara e Senado.

Cumprimento publicamente o Senador Romero Jucá que permitiu que a

medida fosse aprovada com uma emenda de redação, evitando o retorno dela à

Casa, o que era a nossa grande preocupação, pois a perda da sua eficácia seria no

dia 1º de junho. Portanto, está resolvida essa questão.

Também está aprovado o fim do fator previdenciário que, nesta Casa, foi de

323 votos a 80 e, no Senado, foi por unanimidade. Não podemos admitir. As
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aleivosias estão sendo colocadas. Eu fui o Relator do fator previdenciário na

Comissão de Constituição e Justiça. O Governo ganhou com a aplicação do fator, de

2000 até 2009, 1 bilhão por ano. Portanto, é possível, com 1 bilhão por ano, resolver

essa questão.

O reajuste dos aposentados representa de 7% para 7,72% um acréscimo de

600 milhões no Orçamento. Logo, perfeitamente factível. Que seja retroativo a

janeiro como é a própria medida provisória.

Vamos parar de falar bobagem, vamos ajudar, e cobrar do Presidente Lula,

por meio de e-mail, telegrama, carta e telefone, que S.Exa. não vete essa proposta

muito importante.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Dr.

Talmir.

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

Presidente, sou da cidade de Presidente Prudente, Capital da Alta Sorocabana,

oeste paulista, onde existe a maior concentração de presídios do mundo. Por conta

disso, refletimos muito sobre a questão da segurança.

Queremos que sejam pautadas as PECs nºs 300, 308 e 549. E, a seguir,

como já foi dito aqui pelos meus companheiros médicos, também a Emenda nº 29.

Acompanhamos a reunião do Colégio de Líderes em que foi constituída uma

comissão especial para debater as PECs acima referidas. Nosso desejo é o de que

essa comissão seja instalada o mais rápido possível, a fim de que possamos votá-

las antes das eleições.

Nesse sentido, existe mobilização nacional muito importante. O povo

concorda que os policiais militares, os policiais civis, os bombeiros, os agentes de

segurança penitenciária, os delegados se mobilizem e venham para esta Casa.

Infelizmente, esses profissionais atendem 24 horas à demanda da população, mas

não recebem salários dignos.

Aproveito para anunciar que amanhã, no Auditório Nereu Ramos, será

realizado um seminário da Guarda Municipal, pela Comissão de Legislação

Participativa, de cujo requerimento sou autor.

Convido os Deputados, os Senadores, os funcionários da Casa e a população

em geral para virem ao Nereu Ramos. Lá debateremos também a PEC nº 534, de

2002, da autoria do Senador Romeu Tuma e da Relatoria do Deputado Arnaldo
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Faria de Sá. Precisamos fortalecer também a Guarda Municipal, a que

primeiramente defendeu as nossas cidades, o nosso Erário.

Gostaria de dizer ainda, Sr. Presidente, que é muito importante que nós

destinemos mais dinheiro para a segurança pública. O Brasil tem dinheiro para as

Olimpíadas, tem dinheiro para a Copa do Mundo de 2014 e, com certeza, tem

dinheiro também para esse capital humano, que segura realmente as pontas, que

trabalha nos defendendo, para que tenhamos mais segurança. Para que haja mais

qualidade, é necessário que eles sejam dignificados com melhores salários.

Relembro que Nelson Mandela dizia que, para conhecer a situação social e

econômica de um país, é necessário visitar os porões de seus presídios.

Infelizmente, nós temos um sistema penitenciário caótico, superlotação nos

presídios...

(O microfone é desligado.)



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

225

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra a Deputada Luciana

Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna falar sobre o assunto

que tomou conta do Brasil: a luta pelo fim do fator previdenciário. Essa luta vem

sendo travada há muito tempo, desde que o Governo Fernando Henrique conseguiu

aprovar nesta Casa a instituição do fator previdenciário, prejudicando milhares de

pessoas que tiveram suas aposentadorias reduzidas.

Essa luta foi travada por nós aqui como Deputada Federal do PT e depois

como Deputada Federal do PSOL. Temos assistido a uma inversão de papéis. O

PSDB e o DEM, que instituíram o fator, agora tentam se fazer passar por amigos dos

aposentados; o PT, que foi contra o fator previdenciário quando foi criado por

Fernando Henrique, agora ameaça vetar, segundo as palavras do seu maior líder, o

Presidente Lula.

Não podemos aceitar o veto ao fator previdenciário. Esta Casa vai ter que se

rebelar se isso vier a acontecer. Não podemos aceitar que os aposentados

continuem sendo massacrados. Aqueles que querem se aposentar são

massacrados por meio do fator e os que já estão aposentados são massacrados por

meio da desvinculação do reajuste do salário mínimo com as aposentadorias. Isso

se reflete numa distorção: o cidadão se aposenta ganhando 6 salários mínimos, 7

salários mínimos e, em poucos anos, está ganhando 3 salários mínimos, 2 salários

mínimos, 1 salário mínimo.

Agora, lutamos nesta Casa para um aumento maior para os aposentados.

Conseguimos aprovar os 7,7%, que não são grande coisa, mas são mais do que o
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Governo gostaria de dar. Também não vamos aceitar veto a esse valor; queremos,

ao contrário, a revinculação do reajuste do salário mínimo com o reajuste dos

aposentados.

Não é possível que aqueles que trabalharam pelo Brasil, no momento em que

se aposentam, sofram, não tenham mais condições de manter o padrão de vida ou

mesmo estejam passando grandes dificuldades por não poderem comprar os

remédios dignamente.

Também quero dizer, Sr. Presidente, que precisamos votar a PEC nº 300, de

2008. Os policiais do Brasil inteiro estão olhando para esta Casa na expectativa de

que vão receber daqui um apoio para melhorar as suas condições de trabalho, para

ter um piso salarial digno, para poder enfrentar nas ruas as enormes dificuldades

que enfrentam para proteger a população.

Queremos uma polícia limpa, uma polícia que não seja corrupta, uma polícia

que trate bem o cidadão. Para isso, essa polícia tem que ser bem remunerada.

Esta Casa não pode fechar os olhos para esses trabalhadores. Toda a

população vive o drama da insegurança nas ruas, mas eles o vivem numa posição

ainda mais frágil, porque têm a obrigação de garantir a segurança e, muitas vezes,

moram miseravelmente nos mesmos lugares onde moram os que eles têm de

perseguir e colocar na cadeia.

Não podemos permitir que as forças da segurança pública continuem sendo

maltratadas dessa maneira. Precisamos tomar uma atitude, e a PEC nº 300 é um

passo nessa direção, um passo para que os policiais sejam reconhecidos, para que

tenham melhores salários, e para que a segurança pública do nosso País

efetivamente melhore.

Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Deputado José Guimarães tem a

palavra.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ontem a bancada do Ceará visitou a

EMBRAPA Agroindústria Tropical, em Fortaleza, e recebeu o dirigente da EMBRAPA

Caprinos e Ovinos, de Sobral.

Nessa reunião que fizemos em Fortaleza, ontem, tivemos dimensão da

grandiosidade do que significa para o País e para a pesquisa essa empresa de

pesquisa agropecuária, que, ao longo destes 8 anos de Governo do Presidente Lula,

vem se consolidando e investindo sobretudo em pesquisa, que é,

fundamentalmente, a base tecnológica necessária para que o Brasil se transforme

em um grande produtor de grãos e possa, mundialmente, cumprir um papel

internacional.

No relato que recebemos ontem da direção da EMBRAPA, Sr. Presidente —

para se ter ideia da forma como o nosso Governo trata a pesquisa —, consta que a

empresa, em 2002, no Governo anterior, tinha um orçamento de 800 milhões de

reais e, desses, investimentos de apenas 15 milhões em pesquisa.

No Orçamento de 2010, já aprovado, 1 bilhão e 900 milhões de reais é o novo

orçamento da EMBRAPA. Desses, 254 milhões só para pesquisa e

desenvolvimento. É uma mudança extraordinária na forma de ver, sobretudo, o

papel estratégico do Estado brasileiro.

Para se ter ideia, a empresa acaba de contratar mais 700 pesquisadores.

Como diziam os diretores da EMBRAPA, ontem, no Ceará, isso não significa inchaço

da máquina pública, como dizem os neoliberais, como diz a Oposição; significa mais
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investimentos em pesquisa, porque a EMBRAPA, hoje, é uma empresa de pesquisa

ímpar e tem um papel extraordinário no cenário internacional.

O que nós vimos ontem, na exposição feita para a bancada do Ceará, é um

exemplo do papel estratégico que a pesquisa e a tecnologia têm no nosso Governo

e, sobretudo, da determinação do nosso Governo de investir na pesquisa.

Não é pouca coisa neste momento a EMBRAPA contratar mais 700

pesquisadores. Com um orçamento de quase 2 bilhões de reais, é fundamental nós

entendermos, e a sociedade brasileira compreende, o debate ideológico que muitas

vezes nós, do Governo, e a Oposição fazemos. Não se trata de inchar a máquina

pública, mas de investir no que é fundamental, no que muda a base econômica da

sociedade brasileira: pesquisa, ciência e tecnologia.

No meu Estado, a EMBRAPA Agroindústria Tropical e a EMBRAPA Caprinos

e Ovinos, localizada na região de Sobral, têm demonstrado que vêm cumprindo

nacionalmente o papel.

De fato, a EMBRAPA hoje é uma empresa reconhecida e tem tido do nosso

Governo a atenção necessária, porque ela, sim, desenvolve pesquisa. Já, já nós

estaremos exportando pesquisadores para o mundo inteiro, pela excelência que é

essa importante empresa de pesquisa agropecuária no Brasil.

Estão de parabéns os dirigentes da EMBRAPA, que têm dado uma

demonstração de nacionalidade e, sobretudo, se dedicado de corpo e alma à

pesquisa, à ciência e à tecnologia.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Deputada Solange Amaral tem a

palavra.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Presidente Michel Temer, colegas, venho tratar de um tema social da

maior importância, que imediatamente foi acolhido por V.Exa. Refiro-me a um

projeto de lei que já foi votado no Senado Federal, da Senadora Kátia Abreu, nossa

companheira de partido, sobre alteração do Código Civil brasileiro para garantir o

direito aos avós de visita aos próprios netos. Fizemos um pleito de inclusão na pauta

do Projeto de Lei nº 4.486, de 2001. V.Exa. já assumiu conosco e com o Colégio de

Líderes o compromisso de, na sessão extraordinária, colocá-lo em votação.

Hoje o Código Civil brasileiro é omisso com relação aos direitos dos avós.

Para lembrar, várias famílias se separam, parceiros morrem e às vezes a criança é

obrigada a conviver apenas com os familiares do pai que detém a guarda. Muitas

vezes, os avós são separados do neto.

Esse projeto de lei já recebeu aprovação do Senado Federal. O Projeto de Lei

nº 4.486, de 2001, que passa a fazer parte da pauta da sessão extraordinária da

nossa Casa, assim que houver sessão extraordinária, será votado, com apoio dos

Líderes, para que o Código Civil brasileiro preveja o direito de visita dos avós, que já

são chamados a comparecer com pagamento para cobrir a pensão alimentícia. Por

que não prever a convivência familiar das crianças com os avós?

Esta é uma proposta de alteração do Código Civil. Temos certeza de que vai

merecer o acolhimento da nossa Casa. O caso mais conhecido, embora vários avôs

e avós estejam nos procurando, é o do menino Sean, que hoje faz 10 anos. Sua avó
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luta para conseguir o direito de visita, o direito de pelo menos falar ao telefone e lhe

dar os parabéns.

O Código Civil brasileiro passará a contar, a partir da aprovação do nosso

Plenário, com uma alteração que vai garantir às famílias o direito da convivência

familiar dos avós, que passam a ter, explicitamente, o direito de visita aos próprios

netos. Esse é um avanço muito importante do ponto de vista social e da família,

como pregamos nesta Casa.

Obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra o Deputado José

Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto ao tema da PEC nº 300.

Antes de mais nada, é preciso deixar claro para a população que votar um

princípio constitucional de piso e de viabilização desse piso sem fixar valores na

Constituição é algo a dialogar, a discutir. Quero chamar a atenção para as

consequências dessa emenda aglutinativa, objeto do nosso destaque.

Primeiro, a emenda diz que, nos 3 primeiros anos, a diferença entre o que os

PMs e os bombeiros recebem do Governo do Estado e do Governo Federal é

coberta pela União. Sabe quanto isso representa por ano, Deputado Átila Lira? Vinte

e três bilhões e oitocentos milhões de reais — duas bolsas famílias. Isso nos 3

primeiros anos.

Segundo, estamos transferindo o problema da segurança pública dos

Governadores para o Governo Federal. Os Governadores têm de comandar a

polícia. Em vez de resolverem, no Orçamento, quanto a salário, equipamentos e

formação da corporação, transferem para cá o problema. Quebra-se, portanto, o

pacto federativo.

Terceiro, é uma visão errada dizer que, aumentando-se o salário, resolve-se o

problema da segurança. Esse é um dos aspectos. Tem de haver bom salário,

formação e equipamento, pelo menos esse tripé, para que haja uma polícia

preventiva forte e cidadã que garanta segurança.

Quarto, as Forças Armadas dispõem de cerca de 325 mil reais. Qual é a

média salarial de soldados, cabos e sargentos? Cabo, R$1.900,00; sargento,
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R$2.900,00. Como fica essa relação do piso do soldado da PM com o do cabo e o

do sargento das Forças Armadas? É lógico que tem de haver aumento.

Qual é o problema dessa PEC a que alguns companheiros e companheiras

não estão atentos? É o fato de jogar a segurança pública para o Governo Federal,

tirando-a dos Governadores. Os Governadores estão caladinhos, não falam nada,

porque se tira deles o problema, por exemplo, dos baixos salários em São Paulo, da

crise da segurança em São Paulo, do aumento da criminalidade em São Paulo!

Tudo isso passa para o Governo Federal. É uma visão errada! Não se resolve o

problema por esse caminho, Sr. Presidente.

Olhem bem a diferença. Se se aprova o princípio do piso e cria-se um fundo

permanente composto pelos Governos Estaduais e pelo Governo Federal para

viabilizar essa composição do piso, está correto! Agora, fixar o valor e dizer que, nos

3 primeiros anos, o Governo Federal vai cobrir a diferença, é colocar uma bomba

dentro do Orçamento que não vai viabilizar. O Poder Legislativo não pode votar essa

proposição de qualquer maneira. Ele vai esperar veto? Emenda à Constituição não

tem veto. Então, vai esperar que o Supremo considere inconstitucional? Mas um

poder não pode esperar que o outro faça aquilo que ele não tem a coragem de fazer.

Por isso defendo piso e fundo, sem fixar valores. Aí vamos remeter a uma lei,

como aconteceu com o FUNDEB e com outras categorias. Vamos discutir, Sr.

Presidente, a segurança pública em outro patamar, de maneira mais ampla!

O nosso Governo tem feito esse esforço, por meio de ações como o

PRONASCI e o Programa Bolsa Formação, além dos investimentos que temos feito

em segurança pública. Exatamente porque estamos sem ser o principal responsável

pela segurança pública, investindo muito, é que vem essa demanda para o Governo
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Federal cobrir o que os Governos Estaduais não estão cobrindo, ou seja, oferecer

salário e equipamento digno às polícias militares e aos corpos de bombeiros.

É necessário promover parcerias, mas sem transferência da

responsabilidade, prática que inviabiliza o Orçamento da União. Tenho uma posição

sobre este assunto e tenho dito que é necessário fazer uma discussão clara, a fim

de colocar os números na mesa. Estou colocando os números na mesa.
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O SR. ARMANDO ABÍLIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a palavra o Deputado Armando

Abílio.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o motivo da minha participação é fazer o

registro de uma ação do Governo do Estado da Paraíba.

Tive a oportunidade de testemunhar a inauguração de um trecho de estrada

— uma PB — que liga a cidade de Jacaraú ao Estado do Rio Grande do Norte.

Essa estrada, Sr. Presidente, há muito tempo era reivindicada por toda aquela

região. Para V.Exa. ter uma ideia, a construção dessa rodovia representa uma

diminuição de percurso até a capital do Ceará, Fortaleza, em torno de 100

quilômetros, consequentemente facilitando o fluxo de veículos e diminuindo o custo

de toda mercadoria produzida no Estado e comercializada no Ceará.

Há uma participação popular muito grande, uma animação, um sentimento de

gratidão pelo Governo do Estado. Faço questão de registrar — o Deputado Luiz

Couto sabe — que o Município de Jacaraú é administrado pela Prefeita Cristina, do

PTB, que tem conseguido implementar, em parceria com o Governo do Estado,

várias ações de um projeto político-administrativo comprometido com a cidadania e

com a melhoria da qualidade de vida da população.

Por isso, Sr. Presidente, em meu nome pessoal, em nome do PTB e em nome

da Prefeita Cristina, de Jacaraú, deixo registrado o nosso muito obrigado, o nosso

agradecimento, as nossas congratulações ao Governo exitoso do PMDB, partido de

V.Exa., Sr. Presidente, e que lá na Paraíba é comandado pelo Governador José

Maranhão.
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Aquela região tem tudo para se desenvolver economicamente, com

distribuição de renda. Tenho a certeza — e faço questão de fazer esta defesa — de

que o desenvolvimento econômico tem que ter compromisso com a cidadania e com

a melhoria da qualidade de vida da população.

É, portanto, este o motivo e a razão do registro e da minha participação:

parabenizar a administração do Governador José Maranhão, do Estado da Paraíba.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao nobre Deputado

Sandro Mabel, para uma Comunicação de Liderança, pelo PR. S.Exa. volta com voz

potentíssima!

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) -

Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados.

Sr. Presidente, primeiro, gostaria de agradecer a V.Exa. a atenção que teve

comigo, quando fiz cirurgia nas cordas vocais, em função de um nódulo. Fiquei 15

dias sem falar. Voltei a falar ontem e estou como papagaio: morrendo de vontade de

falar. Apesar de necessitar de um período maior de descanso, hoje eu não poderia

deixar de falar sobre a questão tributária.

Neste mês de maio, completamos os 148 dias que os brasileiros, em média,

têm de trabalhar para pagar a carga tributária — 148 dias é uma média. Na verdade,

quem ganha até 2 salários mínimos — a carga tributária é 54% para todos — tem

que trabalhar 197 dias, Presidente Michel Temer. Cento e noventa e sete dias é

quanto uma pessoa que ganha 2 salários tem de trabalhar, por ano, para pagar a

carga tributária. Isso é uma injustiça enorme, uma injustiça que o Brasil não pode

continuar vivendo!

Sr. Presidente, hoje um posto vendeu gasolina sem nenhum imposto. Em vez

de ser vendida a R$2,80, foi vendida a R$1,60, depois que se retiraram os impostos.

A reforma tributária é mais do que necessária. É uma judiação não

discutirmos a PEC da Reforma Tributária. É uma judiação esta Casa não dar ao

Brasil um sistema tributário que contemple as pessoas mais pobres, as pessoas que

ganham menos, as pessoas, Deputado Pedro Wilson, que trabalham, que ganham

um salário pequeno, mas pagam uma carga tributária enorme.
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A reforma tributária foi discutida hoje na CNI, onde a Ministra Dilma foi

veemente ao dizer: “Cumpri minha parte, mandei a reforma tributária”. O Governo do

Presidente Lula, Deputado Leo Alcântara, realmente enviou a reforma tributária para

esta Casa. Trabalhamos e a aprovamos na Comissão Especial, mas infelizmente

ainda não veio para o plenário.

A reforma tributária, Sr. Presidente, vai colocar no bolso do aposentado que

ganha até 5 salários mínimos mais 20%, a redução da carga tributária.

Portanto, Deputada Jô Moraes, a reforma tributária colocaria mais 200 reais

no bolso de uma pessoa que ganha mil reais, para que ela possa melhorar a vida,

comprar mais alimentos, mais roupas e melhorar a vida dos filhos. Por isso é tão

importante a aprovação dessa reforma, Deputado Ricardo Berzoini.

O nosso partido, PT, o Presidente Lula e a Ministra Dilma Rousseff realmente

mandaram a reforma. Nós a aprovamos, mas infelizmente há outros que se

preocupam somente com política e não com o salário das pessoas. Fizeram com

que essa reforma não tramitasse nesta Casa.

Portanto, Sr. Presidente Michel Temer, volto a reiterar: um dia, quando V.Exa.

pensar que o Brasil precisa realmente disso, vamos colocar a reforma em discussão!

Vamos discuti-la! Na hora em que o Plenário conhecer bem essa reforma, sem

dúvida nenhuma fará com que a votemos. Algumas adequações podem ser feitas,

Deputado Fernando Coruja, mas nós precisamos votar essa reforma tributária. As

pessoas mais pobres estão pedindo isso.

Hoje, Srs. Deputados, devido ao estado de minhas cordas vocais, não poderia

nem falar ainda. Mas a reforma tributária é tão importante, e as pessoas que

precisam dela — as que ganham menos — seriam tão beneficiadas, que fiz questão
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de, mesmo não tendo condições de fazer um pronunciamento, vir fazer esse

discurso em defesa do Brasil, em defesa de um país que possa crescer, em defesa

da reforma tributária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado Raul

Jungmann, pela ordem.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, está sobre a mesa requerimento com 280 assinaturas —

portanto, mais do que o exigido para haver urgência constitucional — para a

realização de um plebiscito durante as eleições de outubro: a ideia é consultar o

eleitor brasileiro, a cidadania brasileira, sobre se quer que o futuro Congresso realize

uma reforma política nesta Casa.

Lembro que, pelo menos nas duas últimas legislaturas, tivemos aqui várias

vezes frustrado o interesse, a vontade, a disposição desta Casa, Deputado Maurício

Rands, de promover a reforma política. Então, vamos trazer a vontade popular,

vamos condicionar o futuro mandato dos Senadores e Deputados à realização de

uma reforma política.

Entretanto, Deputado Miro Teixeira, nós não vamos lá dizer qual reforma

queremos: se a sua reforma, se a nossa reforma. Isso porque o Congresso, eleito

pelas regras atuais, aqui dentro tem imensa dificuldade de modificá-las. Não muda.

Ao mesmo tempo, o futuro Presidente da República, interessado em manter

maioria, também não tem interesse em mudar as regras do jogo e, assim, malbaratar

a sua maioria, conquistada muitas vezes após as urnas.

Esse projeto, Sr. Presidente, nada custará aos cofres nacionais — nós temos

uma reforma —, não diz qual é a reforma, mas condiciona o mandato dos futuros

Parlamentares, sejam Deputados Federais, sejam Senadores, à realização da
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reforma, que se pode dar no primeiro ou no segundo ano, mas que, tenho certeza,

atende aos desígnios desta Casa.

Para isso, peço ajuda aos seus Líderes: que se vote essa urgência o mais

rápido possível!

Muito obrigado pela compreensão, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, para uma questão

de ordem, ao Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Questão de ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, Sras. e Srs. Deputados, Srs.

Líderes, Líder Cândido Vaccarezza, estamos com uma representação dos kayapós,

que chegaram esta semana a Brasília, e mais dos xukurus, fulni-ôs, krahôs (que são

os canelas), guajajaras, mundurukus, kaingangs e pankararus, arão, korubo e outras

lideranças indígenas do País no Congresso, na Casa do povo. Vieram reclamar da

falta de diálogo com o Governo e com o Presidente da FUNAI.

Os caciques que estavam reunidos, há pouco — mais de 200 —, pedem que

eu transmita ao Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, aos Líderes, e ao

Presidente Lula 3 de suas reivindicações: revogação do decreto que mexeu com a

estrutura da FUNAI, retirada imediata das tropas da força de segurança do prédio da

FUNAI e demissão imediata do Presidente da FUNAI.

E mais: início de diálogo com o Governo para, juntamente com os

representantes das nações indígenas, encontrarem uma solução para o problema

indígena brasileiro.

É o que pedem os que estão nas galerias e que representam todo o País,

especialmente, hoje, os kayapós do Pará, de Goiás, da Amazônia, de Pernambuco,

do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Mato Grosso e do

Nordeste.

Peço encarecidamente ao Presidente Michel Temer que constitua comissão

representativa para cuidar do caso dos indígenas.
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Eu esperava que o Presidente Lula, no caso, tomasse partido dos índios e

não de um presidente inepto. O Presidente da FUNAI é inepto, irresponsável, está

colocando mil índios em Brasília, mas não faz nada. O Presidente da FUNAI tem

que ser demitido imediatamente, e a Liderança do Governo faz cara de paisagem.

Faço neste momento um alerta. Eles querem uma decisão. Não estão

brincando, mas depositando suas esperanças no Congresso Nacional, porque o

Governo ficou cego, surdo e mudo.

Setenta e seis por cento de popularidade dá arrogância! (Palmas nas

galerias.)
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr.

Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um evento extremamente

importante para o Brasil começa amanhã em Brasília, organizado pelo Ministério da

Ciência e Tecnologia: a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O Brasil, neste momento, dá passos importantes numa área extremamente

estratégica de crescimento e de desenvolvimento, a da ciência e tecnologia.

Temos pontos extremamente importantes a serem discutidos, numa

programação que começa amanhã, à noite, e será aberta pelo próprio Presidente da

República.

Mais do que numa conferência, estaremos determinando rumos, caminhos,

direções nas quais o desenvolvimento sustentável de que o Brasil precisa, e quer,

está necessariamente associado a um rápido e importante desenvolvimento

tecnológico, no qual as patentes e o conhecimento são o ponto fundamental.

De nada vai adiantar o País crescer tão somente nas áreas de infraestrutura,

educação, saúde e outras que não estejam vinculadas a um processo de pesquisa,

tecnologia, ciência e inovação. Vinculado às universidades de forma direta, mas

também, quando não vinculado apenas às universidades, a instituições de ensino ou

conhecimento em todas os campos, a fim de que possamos ter a certeza de que

estamos investindo numa grande área do mundo no momento: o conhecimento.

Sr. Presidente, em todo o Brasil, temos homens e mulheres capazes,

preparados. Mestres, doutores e cidadãos comuns. Esperamos identificar fatos que
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precisam cada vez mais serem conhecidos e aprofundados. Fatos que darão o

grande valor agregado do desenvolvimento no futuro.

(O microfone é desligado.)

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente Michel Temer, peço licença a

V.Exa. para concluir meu pensamento.

A Câmara dos Deputados, o seu Conselho de Altos Estudos, presidido pelo

Deputado Inocêncio Oliveira, a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, o Senado

Federal, todos nós estamos extremamente envolvidos em dar as devidas condições

para o crescimento tecnológico no Brasil.

Estamos agora emendando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logo em

seguida, vamos aprontar nosso Orçamento para 2011, a fim de dar condições

financeiras para que os investimentos não parem.

Estamos fazendo o grande investimento de que o Brasil precisa. O País quer

esse investimento não só para as pessoas que hoje, como nós, estão lutando e

vivendo, mas principalmente para nossa juventude.

O Brasil vai num caminho muito certo — o da ciência, da tecnologia, do

desenvolvimento e da inovação.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

245

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr.

Deputado João Maia.

O SR. JOÃO MAIA (PR-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comunico a esta Casa que o Governador do

nosso Estado, Iberê Paiva Ferreira de Souza, Deputado por 6 mandatos nesta Casa

e ex-Presidente da Comissão de Orçamento, recebeu no último domingo, em Natal,

15 mil amigos, ou mais, para comemorar sua vitória com a cura de um câncer de

pulmão. Os médicos o consideraram recuperado.

A luta de Iberê é uma luta pela vida e pelo povo do Rio Grande do Norte, Sr.

Presidente.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Carlos Zarattini.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero hoje fazer menção ao sucesso que o

nosso Governo vem obtendo em diversos campos, a começar pela área

internacional, em que a ação da nossa diplomacia, juntamente com o Presidente

Lula, conseguiu conquistar importante acordo com o Irã, que irá estabelecer a paz

naquela região.

Queremos também citar o aumento do número de empregos. São 305 mil

novos empregos com carteira assinada.

Também obtivemos sucesso no desenvolvimento, com altos índices de

crescimento que possibilitam o Brasil dar um grande avanço, ainda mais com as

perspectivas que temos do pré-sal.

É impressionante como isso tem deixado certos setores da Oposição bastante

nervosos. Assistimos às declarações dos Presidentes do DEM e do PSDB que vêm

a público dizer que a próxima batalha eleitoral será uma batalha campal; depois

outro disse que será uma batalha sangrenta.

Ora, o que queremos efetivamente nessas eleições é fazer um debate político

e de conteúdo, uma campanha pacífica e de conteúdo.

Queremos discutir, por exemplo, a reforma tributária que esta Câmara tanto

debateu, tanto avançou, e por oposição do PSDB, do DEM e do PPS não chegou a

ser votada. Queremos debater efetivamente as reformas tributária e política, pois

precisamos avançar nesse entendimento da reforma política.
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Quanto à questão do pré-sal, que é o grande elemento do desenvolvimento

brasileiro nos próximos 20 ou 30 anos, precisamos definir um novo marco de

exploração no Brasil, porque a lei do petróleo está defasada e não atende aos

interesses nacionais.

Portanto, quero repudiar essas declarações que querem tumultuar as

eleições. Precisamos é de debate político.

Também gostaria de discutir o fato de a Sra. Procuradora Sandra Cureau ter

vindo a público dizer que é possível cancelar o registro da pré-candidata Dilma, que

nem registrada está, e até mesmo impedir sua posse.

Ora, o que deseja essa procuradora? Quais são seus reais interesses?

Tumultuar o processo político? Impedir um amplo debate? É não querer fazer uma

discussão política? De discussão política, sim, é que nós precisamos.

Para concluir, queremos e vamos fazer um debate político capaz de unir o

Brasil para continuarmos no rumo da democracia ampla e irrestrita, como vem sendo

nossa prática em todas as quase 3 décadas de democracia.

Muito obrigado.
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O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a palavra o Deputado Daniel

Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE

AO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE

PUBLICADO.

(Discurso a ser publicado na Sessão nº 128, de 02/06/10.)
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O SR. JILMAR TATTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, nobres Sras. e Srs. Deputados, quero saudar a Confederação Nacional

da Indústria, que fez um debate, hoje, com os presidenciáveis: com a Dilma

Rousseff, candidata do Lula, do PT e de partidos aliados; com o Governador José

Serra, candidato da Oposição, do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso; e também

com a Marina Silva, do PV.

A candidata Dilma Rousseff teve a oportunidade de explicar como ela vê a

questão da indústria no Brasil. Ela inovou e disse com todas as letras que vai criar o

Ministério da Pequena e Microempresa, porque justamente esse setor que emprega

no País e pelo qual o Governo Lula tem um carinho especial. Tanto que esse

Ministério ia ser criado ainda no Governo Lula, mas, em função da crise, todo o

planejamento que o País estava fazendo teve que ser reordenado. Portanto, a nossa

candidata à Presidência da República reafirmou que vai criar o Ministério da

Pequena e Microempresa, o que é motivo de orgulho para todos nós.

Segundo, ela disse que defende a reforma tributária, em que o elemento de

investimento na produção e da desoneração da folha, da parte empresarial, sejam

os carros-chefes, para justamente fazer com que mais pessoas entrem no mercado

formal. A desoneração da folha naqueles setores que mais empregam no País é

muito importante, porque a carga tributária, principalmente, para o setor que

emprega, é alta ainda, e temos que ter um mecanismo, a cada ano, que diminua o

INSS patronal para que esse setor possa empregar ainda mais.
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Por último, falou em relação à cadeia produtiva para exportação, em que os

bens de capitais sejam efetivamente isentos de impostos. São 3 elementos

importantes que só uma candidata preparada como a Dilma Rousseff pode citar,

porque o Governo Lula tem apostado na exportação, no crescimento da economia,

na geração de emprego e na distribuição de renda. Este é um país que está dando

certo e, para continuar dando certo, precisa de Dilma Rousseff Presidenta.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao nobre Deputado

Fernando Ferro, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, estivemos na China, a convite do Governo desse país, para

acompanhar a Exposição Internacional de Xangai, na qual pudemos visitar o

estande do Brasil e tomar conhecimento de diversas ações de inovação tecnológica

de empresas e países que participaram dessa importante confraternização de

nações. Houve debates sobre inovação tecnológica, desenvolvimento das grandes

metrópoles e sustentabilidade. Pudemos perceber o grande esforço daquele país. A

China desenvolve uma iniciativa impressionante na recuperação dos espaços

urbanos, um programa intenso de arborização e de descarbonização da sua

economia.

É um país que tem uma dependência fortíssima de combustíveis fósseis e

uma ação que nos mostra quanto um país privilegiado como o nosso pode caminhar

na mesma direção.

Acompanhamos a importância da presença brasileira naquela exposição e

verificamos a nossa expressão através de empresas como a PETROBRAS e a Vale,

pontas de lança reconhecidas internacionalmente pelas ações que desenvolvem nas

áreas de tecnologia e de sustentabilidade e para promover crescimento,

desenvolvimento econômico e inovação tecnológica.

Mas o que nos chamou prioritariamente a atenção nessa viagem foi que, ao

mesmo tempo em que aconteciam essas exposições de que participávamos,

tomamos conhecimento da conclusão das ações da diplomacia do Governo
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brasileiro e do Governo turco para tratar do enriquecimento de urânio e do uso

pacífico da energia nuclear pelo Irã, como pretendido pelo Governo desse país.

O que nos impressionou naquela passagem foi a manifestação de

reconhecimento e de valorização, pela imprensa internacional, da iniciativa do Brasil

e da Turquia no campo diplomático nessa negociação. Diversos articulistas de

diversos países, líderes mundiais inclusive, manifestaram satisfação e apoio à

iniciativa, que foi combinada com diversos países, buscando exatamente atingir uma

negociação que distensionasse toda a pressão sobre o Irã e um acordo para uso

pacífico da energia nuclear naquele país.

Sabemos que há um intenso lobby que busca criminalizar as ações do

Governo do Irã. Sabemos que há acusações de tentativa de construir artefatos

nucleares, as quais nos lembraram, de alguma maneira, a pressão que aconteceu

sobre o Iraque, com a denúncia de que estaria desenvolvendo armas químicas e,

portanto, era necessária uma intervenção das forças internacionais para permitir que

a humanidade não ficasse submetida à beligerância do regime de Saddam Hussein

e à possibilidade do uso de armas químicas por aquele país.

O que de fato ficou comprovado posteriormente é que o Iraque não tinha

condições e não tinha armas químicas nos seus artefatos, nos seus armamentos.

A invasão do Iraque se consumou, e vemos hoje o resultado desse fato.

Acontece uma tentativa similar contra o Irã.

Portanto, há que reconhecer e diferenciar as críticas que se fazem hoje à

ação do Governo brasileiro e à ação do Governo turco na busca de uma solução

negociada que atenda a interesses da ONU e procure enquadrar o Governo do Irã

dentro de uma política de uso pacífico da energia nuclear.
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Agora, o que nos assusta exatamente é ver os noticiários no Brasil totalmente

diferentes do que vemos no plano internacional. É um conjunto de afirmações que

procura desqualificar o Governo, principalmente comandadas por uma lógica e uma

política de submissão, de incentivar a nossa dependência, não valorizar a ação do

Governo e desconsiderar e desqualificar a ação da nossa diplomacia.

O Ministro Celso Amorim é reconhecido como um dos grandes quadros

diplomáticos da humanidade. Tem dado provas de sua competência e é reconhecido

internacionalmente.

Fico assustado quando vejo que em boa parte da mídia e dos articulistas da

imprensa nacional há uma tentativa desesperada de desqualificar essas ações. É

um gesto subalterno e colonizado da nossa mídia de não reconhecer a excelência e

a importância desse acordo, que coloca países emergentes, como o Brasil e a

Turquia, como protagonistas de uma nova realidade do debate internacional e da

responsabilidade das nações na condução das políticas para a paz.

É aí que está exatamente a excelência da iniciativa de trazer o Irã para o

debate, e não incentivar uma política agressiva que, no limite, termina criando

ambientes para o palco da guerra. Então, há que valorizar e reconhecer isso.

São importantes os artigos que vimos na imprensa da França, da Inglaterra,

da China e da Alemanha valorizando a iniciativa brasileira e turca.

Essa é a realidade. Nossa ação política foi reconhecida como o início de um

novo desenho da diplomacia internacional, de um novo desenho das forças políticas

mundiais para tratar da reestruturação da nova ordem mundial.
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A importância desse acordo é histórica, pois marca no tempo e no espaço a

nova realidade da geopolítica, porque coloca países que têm, sim, importância no

cenário internacional a falar e a interferir nas relações entre as nações.

Portanto, nós elogiamos o esforço do Brasil. Como brasileiros, nos sentimos

orgulhosos da recepção internacional e do papel da diplomacia brasileira nas nossas

relações exteriores nesse quadro de disputa e luta para definir uma nova

participação de países como o nosso no concerto de uma nova ordem da utilização

pacífica da energia nuclear.

Somente mentalidades subalternas, colonizadas, preconceituosas e no limite

fazem uma política de oposição que não faz sentido. Até compreendemos o

ambiente eleitoral, mas não faz sentido por conta das consequências da participação

do Brasil nesse acordo, motivo de reconhecimento do Governo brasileiro na

imprensa internacional.

Não compreendemos essa atitude, esse complexo de inferioridade de uma

boa parte da mídia brasileira, que acha que o Brasil não teria condições de propor

essa iniciativa junto ao Irã, combinado com a Turquia.

O fato é que estamos oferecendo condições para um novo acordo na ONU,

na Agência Internacional de Energia Atômica, em relação a esse assunto.

Trata-se de uma atitude pacifista, de construção de uma cultura política e

diplomática da paz, e, como brasileiros, temos de valorizar e elogiar essa iniciativa e

nos orgulhar dela.

Lamentamos profundamente esse complexo de inferioridade de parte

expressiva da mídia brasileira em relação ao tratamento dessa questão do Irã.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Líder Cândido Vaccarezza e os

demais Líderes chegaram a um acordo?

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, a informação é que a Relatora estaria fazendo uma

complementação do voto, em acordo, e o traria ainda nesta sessão. Peço a V.Exa.

que prorrogue a sessão até as 20h.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
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O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

nobres colegas Parlamentares, gostaria de registrar o lamentável passamento do

amigo ex-Prefeito Dr. Renato Pagani de Arruda, nascido no Município de São

Joaquim, Distrito de Urupema, filho de João Pinto de Arruda e Nair Pagani Arruda,

casado com Maria da Graça Camargo. Deixou 3 filhos. Foi filho de uma família

tradicional, Prefeito de Urupema e duas marcas deixou: uma é a ligação asfáltica; a

outra, transformar Urupema na primeira cidade do Sul do País com 100% de esgoto.

Também projetou a cidade para o turismo, dado que, tirando São Joaquim, é

Urupema a terra mais fria deste Brasil, onde se alcançam as menores temperaturas.

E tem seu avô, Manoel Joaquim Pinto, como um dos fundadores de São Joaquim.

Registramos, portanto, o lamentável passamento de Renato Pagani de

Arruda, ex-Prefeito, e manifestamos nosso pesar à família de Urupema e à toda a

família enlutada. Vamos continuar registrando aqui o exemplo deixado por esse

grande amigo.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a palavra, pela ordem, a

Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, em 28 de maio, comemora-se no mundo inteiro o Dia de

Combate à Mortalidade Materna.

Amanhã, teremos a última sessão deliberativa desta semana. Convidamos

toda a bancada feminina para fazer uso da palavra no pinga-fogo e falar sobre essa

circunstância que assola o mundo.

O Brasil registrou uma queda de quase 50% na taxa de mortalidade materna.

Segundo relatório do Ministério da Saúde divulgado no último dia 5, passamos de

140 óbitos em 1990 para 75 óbitos em 2007 para cada 100 mil nascidos vivos.

Quero convidar toda a bancada feminina — o material está nos gabinetes —

para que amanhã façamos do pinga-fogo uma oportunidade de luta contra a

mortalidade materna.

Deixo também convite para o seminário de encerramento dos trabalhos da

bancada em 8 e 9 de junho: no dia 8, debate sobre mortalidade materna; no dia 9,

debate sobre direitos políticos.

É isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel temer) - Tem a palavra, como Líder, o Deputado

Paulo Bornhausen.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Como Líder. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana que passou, tivemos

em Brasília a Marcha dos Prefeitos.

Eles vieram a esta Casa e, nas reuniões com a bancada de cada Estado,

fizeram uma reivindicação. Eles nos pediram que assinássemos, todos nós, um

compromisso com essa reivindicação principal da Marcha. Qual é ela? Terminar a

votação da matéria que regulamenta a Emenda nº 29, o que significa mais recursos

para saúde.

Na condição de Deputado, assumi o compromisso; na de Líder, submeti a

reivindicação à minha bancada, e assumimos o compromisso de levá-la à Mesa

Diretora e à reunião de hoje com o Presidente e os Líderes.

Não foi deliberada a inclusão da matéria na pauta na reunião de hoje.

Atendendo a uma reivindicação dos Prefeitos e conversando com os Líderes

do PSDB e do PPS, os 2 que, juntamente com o Democratas, toparam fazer esta

mobilização, comunicamos — eu já havia comunicado mais cedo — que vamos

entrar em obstrução da pauta, para seguir em frente com a pressão legítima de

votarmos mais recursos para saúde antes das eleições, afim de que a matéria vá ao

Senado e seja aprovada.

Os Líderes combinaram entre si que vamos entrar em obstrução cerrada das

votações nas sessões extraordinárias. A sessão ordinária já está trancada por 10

medidas provisórias. Essas 10 medidas provisórias, por si sós, já fazem o
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trancamento da matéria ordinária, aquela que pode ser apreciada nas sessões

ordinárias.

Portanto, vamos caminhando com as medidas provisórias, mas comunicamos

ao Sr. Presidente que vamos entrar em obstrução nas sessões extraordinárias

enquanto não for colocada em pauta essa matéria que trata de saúde.

Sr. Presidente, a última votação diz respeito a imposto. Somos contra a

criação do imposto e a favor da regulamentação da Emenda nº 29, que vai trazer

mais R$10 bilhões de recursos anualmente para saúde.

Fazemos um apelo aos Líderes dos outros partidos e a V.Exa. para que

possamos incluir na próxima sessão extraordinária, para não entrarmos em

obstrução, a matéria que regulamenta a Emenda nº 29, que traz mais recursos para

saúde.

É a mínima resposta que podemos dar ao Brasil neste momento em que a

saúde passa por um caos devido ao gerenciamento deficiente do Governo Federal.

Aproveito, Sr. Presidente, para fazer um registro importante. Como a reunião

não conseguiu avançar — tivemos poucos temas e muito tempo na discussão —,

gostaria de fazer uma solicitação a V.Exa.

Hoje, comemoramos o Dia da Liberdade de Impostos. Nesse fim de semana,

revistas e jornais, em reportagens, mostraram a injustiça da cobrança de impostos

no Brasil, a carga elevada, a distribuição injusta: as pessoas que ganham menos,

até 2 salários mínimos, pagam de impostos, para cada R$100,00 de salário,

R$53,90, ou seja, 53,9%. Essa é uma punição, uma escravatura do cidadão

brasileiro aos impostos do Estado. Há que quebrar essa escravatura. Nós

precisamos fazê-lo.
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Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, neste dia, que examine e coloque para

apreciação na reunião de Líderes a possibilidade de ser pautado o Projeto de Lei nº

1.472, de 2007, de autoria do Senador Renan Calheiros. A essa proposição está

apensado um projeto popular que estabelece medidas para que os consumidores

sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços

por meio de documento fiscal, ou seja, de nota fiscal, ou de painel eletrônico visível

no ato da compra. Está sendo regulamentado um dispositivo constitucional.

Esse projeto já tem urgência aprovada. Foi solicitada pelo então Líder

Ronaldo Caiado e aprovada por esta Casa. Votarmos essa proposta seria uma

homenagem ao povo brasileiro. O ideal seria que fosse hoje, mas não é possível.

Solicito a V.Exa. a inclusão da matéria na pauta. É fundamental. O cidadão

brasileiro, o contribuinte tem o direito de saber quanto paga de impostos. Nós vamos

discutir impostos pela ótica de quem não tem, infelizmente, defensores tão grandes

na sociedade, como têm os grandes lobbies — o cidadão brasileiro pobre, humilde

que, ao ouvir falar em reforma tributária, acha que o valor que paga em imposto vai

baixar, quando na verdade as propostas que chegam são para aumentar impostos.

Para concluir, Sr. Presidente, tenho um projeto de justiça fiscal para os pobres

que trata da devolução, em dinheiro, a quem ganha até 2 salários mínimos, daquilo

que pagar de carga tributária, de impostos. É o mínimo que podemos fazer de justiça

fiscal com o trabalhador brasileiro, com aquele que tem carregado o piano nas

costas e pago a conta. Este é o momento de discutirmos o tema.

Quero me congratular com todas as entidades brasileiras que fazem deste o

dia de combate à carga tributária alta e à injustiça da carga tributária, principalmente,

para os pobres do Brasil.
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Há que baixar os impostos para todos, começando por aqueles que precisam

mais, os que ganham até 2 salários mínimos.

Aqui fica nosso abraço àqueles que estão na causa e nosso protesto contra

aqueles que estão, no Governo, virando as costas para o cidadão brasileiro na

questão dos impostos.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogo a sessão por 1 hora.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar queiram

fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS.:
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VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de presença registra o

comparecimento de 372 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

266

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se à apreciação da matéria

sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.

Há sobre a mesa requerimento de preferência para que, dentre as matérias

que tramitam em regime de urgência, conforme o § 6º do art. 62 da Constituição

Federal, constantes da pauta da presente sessão, a Medida Provisória nº 479 seja

apreciada como item 1, renumerando-se os demais.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

268

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 1.

Medida Provisória nº 479-A, de 2009

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº

479-A, de 2009, que dispõe sobre o prazo para formalizar

a opção para integrar o Plano de Carreiras e Cargos de

Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde

Pública, de que trata o art. 28-A da Lei nº 11.355, de 19

de outubro de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra à Sra. Relatora,

para uma retificação do voto. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um momento, Deputada.

Há um requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 479/09,

assinado pelo nobre Líder Paulo Bornhausen.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para encaminhar, concedo a palavra

ao nobre Deputado Marcos Montes, que falará a favor da matéria. (Pausa.)
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O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, tínhamos, com a Oposição, um acordo tácito para dar

celeridade à votação da proposta. Nós vamos ter apenas 1 hora de sessão. Se

entrarmos nesse processo de requerimentos, que é legítimo, não vamos votar a

matéria. A Sra. Relatora fez um grande esforço para chegar a amplo acordo na base

do Governo, pois havia divergências, e fez um relatório bastante equilibrado, que

será apresentado agora.

Sr. Presidente, quero pedir à Oposição que nos permita entrar direto no

relatório, retirando os requerimentos. Caso contrário, a medida provisória vai acabar

caindo, o que vai prejudicar vários funcionários, que não têm nada com esta disputa

nossa.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Líder Paulo Bornhausen, o que diz

V.Exa.?

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Vaccarezza chega agora ao plenário. Quero

confirmar e reconfirmar aquilo que eu disse hoje na reunião de Líderes. Esperamos

que o Governo, através da sua maioria de Líderes, permita que possamos atender

ao que os Prefeitos vieram pedir a nós semana passada, que terminemos a votação

da regulamentação da Emenda nº 29, há 8 anos nesta Casa. Falta uma votação

nominal, relativa a um destaque do Democratas que derruba a criação da CCS,

outro imposto.

Quero dizer ao Deputado Vaccarezza que, em acordo com os Líderes da

Oposição, do PPS e do PSDB, entraremos em obstrução caso essa matéria não

venha na sessão extraordinária. No caso da sessão ordinária, vamos fazer a retirada

dos requerimentos, até porque o seu Governo já fez a obstrução colocando 10

medidas provisórias para serem votadas nesta Casa. V.Exa já está obstruindo.

Então, fique com sua obstrução, que não faz sentido para nós — para nós faz

sentido votar a matéria da saúde na sessão extraordinária, até porque não há

condições de fazê-lo na ordinária.

Retiro, Sr. Presidente, os requerimentos que iriam fazer obstrução na sessão

ordinária.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirados todos os requerimentos.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra à Relatora.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Para emitir parecer. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço apenas uma

complementação de voto.

Promovemos alguns ajustes ao projeto de lei de conversão — PLV, de forma

a viabilizar a aprovação da presente medida provisória. Entendemos que os ajustes

resolvem os entraves encontrados por parte do Governo, e, assim, poderemos

finalmente garantir importantes conquistas aos servidores públicos alvos da

proposição sob parecer.

Assim, no art. 1º, suprimimos as alterações ao art. 28-A da Lei n° 11.355, de

19 de outubro de 2006.

No art. 7° do PLV, ajustamos a redação do art. 229 da Lei n° 11.907, de 2 de

fevereiro de 2009.

Suprimimos os arts. 337 e 338 da Lei n° 11.907, de 2009, incluídos pelo art.

8° do PLV.

Suprimimos, ainda, a alteração do art. 62 da Lei n° 11.357, de 19 de outubro

de 2006, pretendida pelo art. 19 do PLV, mantida a redação proposta pela medida

provisória para o aludido dispositivo.

No art. 22 do PLV, suprimimos as alterações aos arts. 1°, 2°, 5° e 6° da Lei n°

8.829, de 22 de dezembro 1993.

É importante ressaltar que, apesar dessas alterações, conseguimos

concordância por parte do Poder Executivo para a abertura de negociações das

pendências. Colocamo-nos à disposição das categorias para, inclusive, servirmos de

intermediários nas mesas de negociações.
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É de se ressaltar que as demais alterações por nós promovidas foram

mantidas, apesar de toda a resistência. Estivemos sempre ao lado dos servidores.

Passo à Mesa o novo PLV.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA
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(INSERIR DOCUMENTO DETAQ DE PÁGINAS 278 A 278-ZZ4)



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

279

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em discussão a matéria.

Para falar contra a matéria, Deputado Arnaldo Madeira. (Pausa.)

Para falar contra a matéria, Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.)

Para falar contra a matéria, Deputado Leonardo Vilela. (Pausa.)

Para falar contra a matéria, Deputado Antonio Carlos Pannunzio. (Pausa.)

Para falar contra a matéria, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

(Pausa.)

Para falar contra a matéria, Deputado Jilmar Tatto. (Pausa.)
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O SR. MARCOS MONTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCOS MONTES (DEM-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, eu gostaria saber de V.Exa. se o relatório com a modificação está

sendo distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está sendo copiado para ser

distribuído.

O SR. MARCOS MONTES - Não chegou ainda em nossas mãos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será distribuído daqui a pouco.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor, concedo a palavra

ao Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a medida provisória dispõe sobre

reestruturação remuneratória de cargos e carreiras da Administração Pública

Federal, extensão de prazos, correção de valores, transposição de cargos com a

devida correção, permissão de redistribuição de servidores para SUFRAMA e

EMBRATUR, permissão para que servidores da Fundação Roquete Pinto sejam

cedidos para outros órgãos e uma série de outras modificações.

Eu me inscrevi, evidentemente, para falar sobre a necessidade de uma

política de recursos humanos no Brasil.

Em 1994, quando terminou o Governo do Presidente Itamar Franco, a folha

de pagamento da União era de 22 bilhões de reais. Ganhou a eleição e assumiu o

Presidente Fernando Henrique Cardoso, que por 8 anos foi Presidente da República.

No final de 2002, passados 8 anos de mandato, a folha entregue ao Presidente Lula

já era de 75 bilhões de reais, apesar do número menor de funcionários. Ou seja, ela

triplicou: saiu de 22 bilhões de reais para 75 bilhões de reais. O Presidente Lula, que

assumiu em 2003, entrega este ano a folha ao futuro Presidente da República, José

Serra. Ela já é de 190 bilhões de reais.

Sr. Presidente, não temos uma política de recursos humanos e de avaliação

de desempenho, um plano de carreira coordenado, estruturado. É um salve-se quem

puder. Cada carreira vai ao Governo e briga por melhores salários. Nada é

sistematizado, não há um plano nacional, até porque o Ministro do Planejamento

está mais perdido do que cego em tiroteio, não tem nem ideia do impacto que todas
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essas medidas vão causar, no presente e no futuro. E quer vetar os 7,7% de

aumento dos velhinhos, daqueles que ganham menos, os assalariados aposentados

do INSS.

Então, Sr. Presidente, a constatação é que nós precisamos de uma política

nacional de recursos humanos, com um plano de carreira para toda a estrutura do

setor público brasileiro.

Alertamos que, com o escândalo envolvendo OSCIPs, nós precisamos rever o

regime jurídico. Antes da Constituição de 88, podia haver o regime celetista e o

estatutário. Hoje, só pode haver um regime. Mas permanece essa estrutura canalha,

covarde, corrupta, e fica o setor público estadual ou federal...

(O microfone é desligado.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Encaminho favoravelmente, para uma revisão

dessa estrutura de funcionários públicos no Brasil. É preciso olhar o mundo

civilizado e ver algo mais concreto. Mas esse é um assunto para o próximo

Presidente da República. Lamentavelmente, este não pôde fazer, pois ficou

atendendo à clientela ponto a ponto e deixou a maioria sem aumento salarial.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado Fernando Coruja, V.Exa.

tem a palavra para manifestar-se a favor da medida provisória.

O SR. FERNANDO CORUJA - Abro mão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Abre mão.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado Marcelo Itagiba. (Pausa.)

Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)

Deputado Vicentinho. (Pausa.) Abre mão.
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O SR. HUGO LEAL - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois, não, eminente Líder.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A

Relatora acaba de fazer a leitura do novo voto. O avulso ainda não foi distribuído.

Precisamos ter o avulso para podermos falar a favor ou contra a matéria. Os

Deputados estão sendo chamadas para se manifestarem, mas talvez não tenham

conhecimento da modificação que foi feita. É fundamental termos o avulso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem razão V.Exa. Vamos aguardar,

então, a distribuição do avulso.

O SR. HUGO LEAL - Até para as pessoas se posicionarem no momento em

que forem chamadas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Claro.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou esperando a distribuição.

Estou sentindo que, se todos, depois, examinarem e abrirem mão,

poderemos...

Há muitos destaques? Acertaram os destaques? (Pausa.)
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O SR. VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, está suspensa a sessão?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não, estamos apenas aguardando a

distribuição do avulso. Já foi distribuído o avulso?

O SR. VALDIR COLATTO - V.Exa. me permite?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Obrigado, Sr. Presidente.

Há 2 anos que os Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária vêm

trabalhando numa nova proposta ambiental. Fizemos um grande trabalho sobre a

questão ambiental e fundiária, atendendo aos anseios da comunidade agropecuária

brasileira e levantando os problemas do setor, como a falta de renda. A questão

ambiental precisa ser resolvida.

Foi apresentado pela Frente o Projeto de Lei nº 5.367/09, que trata do Código

Ambiental Brasileiro e está sendo discutido na Comissão Especial criada por V.Exa.,

cujo Relator é o Deputado Aldo Rebelo e o Presidente é o Deputado Moacir

Micheletto. Nessa Comissão, avançam as discussões.

Pretendemos, na próxima semana, entregar o relatório com as propostas de

mudanças da legislação ambiental, para que possamos fazer a discussão. Esse,

com certeza, é um assunto importante. Precisamos discuti-lo concretamente com

toda a sociedade. O relatório tem que mostrar a realidade brasileira e levar a

descentralização da legislação ambiental aos Estados, para que estes possam fazer

o seu trabalho dentro da sua realidade, orientados pela EMBRAPA, pela ciência,

fazendo com que sejam respeitadas as áreas consolidadas.
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É preciso tratar a reserva legal e a APP de forma diferenciada, enfim, trazer

ao Brasil uma legislação que compatibilize a produção com o meio ambiente. Que

nós possamos harmonizar a situação.

O Brasil deve fazer sua lei, e não ONGs internacionais ou pessoas de fora do

País. Devemos dar à União, aos Estados e aos Municípios competência para

desenvolverem a legislação ambiental brasileira.

É preciso que esta Casa se envolva nesse processo. O assunto é importante.

Precisamos decidir como faremos a ocupação territorial do Brasil, o que ficará para

florestas, o que vamos plantar, como multiplicaremos a produção de alimentos,

como utilizaremos as terras férteis, como colocaremos florestas em seu lugar, como

vamos prever a compensação de pagamento por serviços ambientais. Precisamos

envolver a sociedade urbana na questão ambiental da água, do ar, do solo, dos

animais, mas principalmente do homem. É preciso que a tecnologia resolva essas

questões para que possamos controlar os impactos ambientais no País.

Esse é um trabalho que a Frente está encerrando nesta noite, com a posse

do Deputado Moreira Mendes e toda a sua diretoria, um serviço que, com certeza,

ficará nos Anais da Casa e na história do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, como já foi distribuída cópia da complementação de voto,

peço a V.Exa. que inicie a votação, porque temos apenas mais 40 minutos de

sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ainda não foi distribuída. Será daqui a

pouco.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Deputado

Manoel Junior.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PMDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores serventuários desta

Casa, Deputado Inocêncio Oliveira, Deputado Marco Maia, Vice-Presidente desta

Casa, hoje, ia fazer neste plenário uma questão de ordem pautada no art. 95 c/c § 3º

do art. 120, do Regimento Interno, e no parágrafo único do art. 65 da Constituição

Federal.

Refiro-me especificamente, Srs. Deputados, ao PLP nº 518, de 2009, alvo de

apreciação desta Casa, o chamado Projeto Ficha Limpa. Passamos aqui 4 meses

analisando e apreciando todas as nuanças relativas à legalidade e à

constitucionalidade desse projeto para que pudéssemos dar, Deputado Rogério

Marinho, uma resposta efetiva à sociedade brasileira.

Infelizmente, no Senado Federal, uma alteração singela, mas fundamental do

tempo verbal, parece-me, na condição de eleitor, não de jurista, modificou o mérito

da questão. Conversando com o Presidente Michel Temer, que tem outro

entendimento, o olhar do constitucionalista. S.Exa. me explicou a questão do ponto

de vista da redação. Entendemos que só cabe à Justiça, precisamente ao Supremo

Tribunal Federal, dirimir essa questão.

Alguns Senadores assomaram à tribuna para afirmar que esse projeto havia

ficado muito tempo na Câmara. Não é verdade. Fizemos aqui um debate profundo,

inclusive com a sociedade, para trazer ao Plenário um projeto que atendesse aos

anseios e ao clamor popular. Deputado Flávio Dino, V.Exa. teve um papel

importante nesse projeto, assim como os Deputados Júlio Delgado e Roberto
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Magalhães, e sabe que tivemos a preocupação de trazer um projeto que não fosse

inconstitucional e atendesse aos anseios da sociedade.

Espero, Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, que o Poder Judiciário possa

definitivamente banir pessoas inidôneas, não só deste plenário, mas da vida pública,

pelo menos momentaneamente, de acordo com o texto que foi aprovado nesta

Casa. Que isso seja entendido à luz do que V.Exa. ainda há pouco me disse sobre a

redação que foi alterada no Senado Federal, mas possa vir a atender, na prática,

aqueles que têm realmente a ficha limpa e não poderão participar das eleições deste

ano.

Muito obrigado.
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O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, por uma questão de economia

processual...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

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

Já está sendo distribuída na Casa a complementação de voto. Acho que isso é o

suficiente. Em vez de ficar tirando xerox daquele calhamaço da matéria, que acaba

sendo vencida, a questão seria resolvida com a distribuição da complementação de

voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apenas vou consultar os que se

inscreveram, porque nós vamos colocar em votação o parecer da Relatora, na parte

em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento aos pressupostos

constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e

orçamentária.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para encaminhar, concedo a palavra

ao nobre Deputado Eduardo Valverde, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, que

falará a favor da matéria. (Pausa.)
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A SRA. GORETE PEREIRA. - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não, Deputada Gorete.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Sem revisão da oradora.) - Sr.

Presidente, eu gostaria só de fazer uma complementação do voto no tocante ao art.

22 do PLV. Havíamos incluído o art. 1º, mas não, o certo é: “...suprimimos as

alterações dos arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputada Gorete, se V.Exa. trouxer

para cá o esclarecimento, a Mesa pode registrá-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar contra, concedo a palavra ao

Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, em nome da celeridade, abro

mão da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Abre mão da palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Líderes, como votam? Todos

votam “sim”?

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

“Sim”, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - “Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Deputado Arnaldo Madeira vota

“não”. Vai ficar registrado na ata.
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O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, nós votamos contra a admissibilidade também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Contra a admissibilidade. O PPS

também vota “não”. Os demais votam “sim”.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da

oradora.) - O Bloco “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos votam “sim”.

A SRA. ALICE PORTUGAL - Saúdo a Polícia Rodoviária Federal pela

entrada nesse relatório.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - PMDB, “sim”.

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

PR, “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Deputados que forem pela

aprovação do parecer permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação o parecer da Relatora na

parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos

constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e

orçamentária.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos à votação. É nos mesmos

termos da votação?
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O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - PMDB, “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem estiver a favor do parecer

permaneça como se acha. (Pausa.)

APROVADO.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira da

presidência, que é ocupada pelo Sr. Marco Maia, 1º

Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Estamos aguardando acertar as

alterações no texto feitas pela Deputada Gorete Pereira. S.Exa. está ajustando, para

darmos continuidade à votação.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Em votação o projeto de lei de

conversão oferecido pela Relatora da Comissão Mista de Planos, Orçamentos,

Públicos e Fiscalização na sessão de hoje, ressalvados os destaques.

A orientação é a mesma anterior: “sim” para todo o mundo. É isso?
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

Então, está aprovada a Medida Provisória nº 479, de 2009, na forma do

projeto de lei de conversão apresentado, ressalvado o destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Sobre a mesa destaque do PPS no

seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos do

art. 161, § 2º, do Regimento Interno, destaque para

votação em separado da Emenda nº 110, apresentada à

MP 479, de 2009”.

Assina o Deputado Fernando Coruja.
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O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto contrário. V.Exa. foi bem rápido e

acabou não percebendo que eu queria registrar meu voto contrário à admissibilidade

do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - O Deputado Michel Temer já havia

registrado sua contrariedade, mas agora ela está rerregistrada.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Concedo a palavra ao Deputado

Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, apresentamos uma emenda que havia sido acatada pela Relatora.

Porém, depois de algum tempo de negociação, o Governo convenceu-a a retirar a

emenda do texto.

Esse destaque propõe aumentar a licença-paternidade de 5 para 8 dias.

Houve ampliação da licença-maternidade, e a ideia é que isso se estenda também

para a licença-paternidade, incluída na Constituição por uma emenda do

Constituinte Alceni Guerra, hoje nosso colega na Câmara.

No entanto, tendo em vista que houve um acordo para que se vote esta

medida provisória, vamos retirar o destaque — vamos apresentá-lo em outra

oportunidade.

Aproveito este instante em que retiro o destaque, já que vamos economizar

tempo, para dizer que o PPS, nosso partido, pretende votar o projeto de lei

complementar que regulamenta a Emenda Constitucional nº 29. Está mais do que na

hora de votar o projeto e derrubar a última emenda, que cria um novo imposto.

Temos que colocar a matéria na pauta.

Insistimos também para que seja votada a PEC 300, de 2008.

Na nossa opinião, a pauta da próxima sessão extraordinária deve incluir a

votação da regulamentação da Emenda 29, da saúde, e da PEC 300. Temos certeza

de que V.Exa., que já convocou sessão semana passada para votar a PEC 300, vai

colocá-la novamente em pauta na próxima sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Está retirado o destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Chegou à Mesa a informação de que há

outra emenda de redação para ser apresentada. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Há uma emenda de redação à Medida

Provisória nº 479 assinada pelo Deputado Fernando Ferro. Diz que, na página 10 do

PLV, no art. 7º, na parte que altera o § 7º do art. 35 da Lei nº 11.907, de 2009, onde

se lê “Anexos IX e X”, leia-se “Anexo XVI”.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Sem problemas?

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) -

Sem problemas.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Em votação a emenda de redação.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos

a seguinte

REDAÇÃO FINAL:
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.

A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Com isso, encerramos esta sessão

ordinária.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, só quero pedir à Secretaria da Mesa que envie ainda hoje

para o Senado esta medida provisória, porque ela perde eficácia nos próximos dias.

Então, peço que a medida vá a tempo de o Senado votá-la.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Será feito. Vamos tentar enviá-la, dentro

da possibilidade.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não adianta tentar, tem que efetivar,

Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Haverá sessão do Congresso Nacional

às 20h.

Todos os Srs. e Sras. Deputados, juntamente com os Srs. Senadores, estão

convocados para a sessão do Congresso Nacional que acontecerá a partir das 20h.
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VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Nada mais havendo a tratar, vou

encerrar a sessão, lembrando que hoje, dia 25, às 20h, haverá sessão do

Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação

de projetos de lei.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 120.4.53.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 25/05/2010 Montagem: 4171/4176

322

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Encerro a sessão, designando para

amanhã, quarta-feira, dia 26, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA
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(Encerra-se a sessão às 19 horas e 38 minutos.)


