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4ª SESSÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 15 de fevereiro de 2007
Presidência: Deputados EDVALDO MAGALHÃES e JUAREZ
LEITÃO
Secretaria: Deputado JUAREZ LEITÃO

PRESENTES: Deputados JUAREZ LEITÃO, NALUH GOUVEIA,
PERPÉTUA DE SÁ, TAUMATURGO LIMA, do PT; EDVALDO
MAGALHÃES, do BPR; ANTONIA SALES, do PMDB; DONALD
FERNANDES, do PSDB; ELSON SANTIAGO, MARIA ANTONIA,
do PP; DELORGEM CAMPOS, do PSB; NOGUEIRA LIMA, do PFL;
IDALINA ONOFRE, do PPS; JOSÉ LUIS, do PMN; LUIZ CALIXTO,
do PDT; ZÉ CARLOS, do PTN; GILBERTO DINIZ, do PT do B.

AUSENTES: Deputados CHICO VIGA, FRANCISCO CARTAXO,
MAZINHO SERAFIM, do PT; MOISÉS DINIZ, HELDER PAIVA, do
BPR; CHAGAS ROMÃO, do PMDB; LUIZ GONZAGA, do PSDB;
WALTER PRADO, do PSB.

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Sob a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e dado o adiantado da
hora, consideramos lida e aprovada a Ata da Sessão anterior.

Solicitamos ao Senhor Secretário proceder à leitura do
Expediente.

EXPEDIENTE

OF/GBDLG/N. 02/2007, do Deputado Estadual Luiz Gonzaga,
do PSDB, comunicando que esteve ausente nos dias 13 e 14 do corrente
ano, em Brasília, acompanhando a votação do Projeto que criou a Receita
Federal do Brasil, votado e aprovado no dia 13 de fevereiro de 2007;

GABJU-OF N. 007/2007, do Juiz de Direito da 2º Vara Civil
da Comarca de Rio Branco, Lois Carlos Arruda, comunicando a designação
de audiência de Instrução e Julgamento nos autos supra mencionados para
o dia 27/03/2007 às 09: hs, em que figura como testemunha, solicitando
informar com antecedência a este Juízo, o dia, hora, e local para tomada de
seu depoimento pessoal, para as providências do cartório;

OF/GA/N. 023/2007, do Governador do Estado do Acre,
Arnóbio Marques de Almeida Júnior, informando que após deliberação
dos Partidos que compõem a Frente Popular, acatou e indicou o Deputado
Estadual Francisco Rildo Cartaxo, do Partido dos Trabalhadores, para o
honroso cargo de Líder do Governo nessa Augusta Casa Legislativa;

Ofício n. 095/GDPG/2007, da Defensora Pública Geral,
Angélica Maria Silveira Gouveia Lopes, encaminhando a ficha de Freqüência
de Maria Miranir Correia Matos, servidora dessa Instituição, atualmente
prestando serviços na Defensoria Pública do Estado do Acre na Comarca
de Plácido de Castro - AC, relativa ao mês de Janeiro/2007;

TCE-AC/GP/OF/N. 141/2007, do Presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Acre, Conselheiro José Eugênio de Leão Braga, em
resposta ao Ofício circular n. 01/2007/GABP;

OF.GAPRE N. 168/2007, da Presidente do Poder Judiciário
do Estado do Acre, Desembargadora Izaura Maia, encaminhando a cópia
da Portaria n. 198/2007, que revoga a lotação da servidora Maria da Guia
Medeiros de Araújo, pertencente ao quadro de pessoal dessa Instituição, e
encontrava-se à disposição deste Poder;

Moção de Aplauso n. 01/2007, acompanhado de justificativa,
de autoria do Deputado José Luis, que apresenta Moção de Aplauso a
Banda da Policia Militar do Acre, pelos relevantes serviços prestados ao
Povo Acreano.

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, antes de iniciarmos o Pequeno Expediente,
gostaríamos de informar que recebi um telefonema do Deputado Moisés
Diniz relatando a Audiência que teve, hoje, pela manhã, com o Auditor
Agrário, Dr. Jercino, em Brasília. Estavam presentes cinco Deputados
Federais da bancada do Acre, a Presidenta da Comissão da Amazônia,
Deputada Lourença Gaziottin e os representantes do Incra do Acre, de
Rondônia e do Amazonas. E a primeira decisão tomada pelo Dr. Jercino foi
de pedir o afastamento da Polícia Militar do Amazonas da área de conflito
e a entrada da Polícia Federal.

Há a comprovação de que as terras são da União e não de
particulares. Então, a decisão da Juíza, de reintegração de posse, não tem

nenhum sentido, tendo em vista que a Juíza não podia legislar sobre terras
da União.

O Dr. Jercino virá a nossa região, dia 27, para se reunir com
representantes do Acre, Amazonas e Rondônia, e essa Assembléia será
convidada a participar desse debate.

PEQUENO EXPEDIENTE

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) - Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, quero parabenizar os Deputados
Moisés Diniz, Walter Prado, José Luis, à Mesa Diretora por ter dado
todas as condições para que S. Exªs. pudessem realizar o seu trabalho.

Na verdade, quando um Deputado ou uma Deputada toma
algum tipo de posição em defesa da sociedade, está representando este
Poder. Então, estamos todos de parabéns.

Senhor Presidente, eu queria apresentar, hoje, um Anteprojeto
de Lei que restabelecerá um equívoco que, infelizmente, ocorreu na Lei da
Previdência, e fará com que esse direito seja retomado, já que vai contra
tudo que coloca a Constituição Federal.

Este Anteprojeto vem alterando o inciso VI do Art. 10 da Lei
Complementar 154, que diz: “Considerando-se união estável a convivência
duradoura pública e contínua, inclusive pessoas do mesmo sexo estabelecido
com o objetivo de constituição de família”. Na verdade, hoje, Idalina, eu
não estou questionando quem é a favor ou não do homossexualismo, ou
das relações homo-afetivas. O que nós não podemos deixar é que numa
relação duradoura, afetiva, contínua, familiar, de repente um membro morre
e simplesmente você não pode repassar os seus bens, que você teria vontade
de repassar, ao seu companheiro ou sua companheira. Então, por isso que
apresentamos esse Anteprojeto com a seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA

Trata o presente, da formulação de dispositivo que assegure a
efetiva inclusão legal de parceiro, companheiro ou companheira do mesmo
sexo, na condição de dependente, para fins previdenciários, quais sejam, o
direito a pensão, e outros benefícios, se assim o Estado entender, pois,
constitui objetivo fundamental da República a promoção do bem estar de
todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação, conforme estabelece os termos do inciso IV do
art. 3° da Constituição Federal.

A união de pessoas do mesmo sexo, em convivência com
entidade familiar e comunhão de interesses, é um fato social de altíssima
repercussão no âmbito do Direito – ainda que alguns setores da sociedade
as considerem em desacordo com a “ordem natural” -, face às exigências e
conquistas das sociedades modernas e a complexidade de relações humanas
nelas desenvolvidas, senão sob o agasalho específico da legislação ordinária,
certamente sob o amparo dos princípios gerais do Estado Social e
Democrático de Direito, como são o respeito à dignidade humana e a não
discriminação em razão de raça, credo e sexo.

O Brasil foi o primeiro País a propor, perante a Comissão de
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a edição de medidas
para que os países, em suas políticas públicas, coíbam a discriminação
entre cidadãos com base em sua orientação sexual. Não se trata aqui de
discutir a natureza de uma relação homossexual, suas implicações morais e
sua correlação com o conceito de casamento ou de união estável reconhecida
em lei, e sim a equivalência dessa relação para efeitos de reconhecimento de
direitos próprios da pessoa humana e do cidadão.

Diante deste quadro, a questão, no ordenamento jurídico pátrio,
tem seu cerne hierárquico de discussão na interpretação a ser concedida ao
art. 226, e seu § 3º, da Constituição, que oferece à família, base da sociedade,
proteção especial do Estado, reconhecendo, para efeito desta proteção, a
união estável entre homem e mulher, confrontando o que daí se infere com
os princípios insculpidos no inciso III do art.1º da Carta, que prestigia a
dignidade da pessoa humana, e inciso IV do art. 3°, também da Carta, que
coibe qualquer forma de discriminação.

Diante desse contexto, diga-se, tem sido a jurisprudência, por
meio de comando dirigido a órgãos da Administração Pública, que tem
propiciado os avanços mais efetivamente sentidos, tanto nas relações de
direito previdenciário, quanto de direito securitário, de família e das
sucessões.

Com efeito, órgãos governamentais da União, como o Instituto
Nacional de Seguridade Social, cumprindo antecipação de tutela concedida
pela 3ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, nos autos da Ação
Civil Pública n 2000.71.00.009347-0, proposta pelo Ministério Público

EXPEDIENTE

PEQUENO EXPEDIENTE
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Federal, editou a Instrução Normativa n° 25, de 07 de julho de 2000,
garantindo aos companheiros de homossexualidade falecidos direito à pensão
previdenciária e ao auxílio reclusão.

Em sua decisão aquele Juízo, observa:
“Independente da orientação sexual de um ser humano, é mister

invocar o respeito devido à sua individualidade, em virtude da citada cláusula
constitucional da dignidade humana (art.1º, inciso III). Esta (a dignidade da
pessoa humana), aliás, é elemento central na sociabilidade que caracteriza
o conceito de Estado Democrático e Direito, que se promete aos indivíduos
muito mais que abstenção de invasões legítimas de suas esferas pessoais,
a promoção positiva de suas liberdades.

Não se verifica nenhum óbice em se reconhecer, nos
relacionamentos estáveis entre homossexuais, relação de dependência para
fins previdenciários. Tanto é assim, que ao aludir ao direito de pensão por
morte, o art. 201, V, da Constituição utiliza o termo ‘companheiro’, não
especificando a exigência de que se constitua união instável. Por outro
lado, o art. 226, ao reconhecer como união estável somente aquela
estabelecida entre homem e mulher, não se valeu de termo ‘companheiro’.
Logo, a contrário sensu, são conceitos que não se confundem.

Ora, como expressa o decisum, o que se deve ter em vista, aqui,
é o respeito devido à individualidade do cidadão, a promoção positiva de
suas liberdades, sucedâneos da cláusula constitucional que prestigia o
respeito à dignidade humana como fator que caracteriza o conceito de
Estado Democrático e Social de Direito, e que inquina de discriminação
toda diferenciação de tratamento que não encontre justificativa legal.

Ao analisar a matéria em grau de pedido de suspensão dos
efeitos da liminar concedida nas referida Ação Civil Pública, liminar esta
mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Ministro
Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o pedido, sustenta:

“Constitui objetivo fundamental da República Federativa do
Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação (inciso IV do art. 3º
da Carta Federal). Vale dizer, impossível é interpretar o arcabouço normativo
de maneira a chegar-se a enfoque que contrarie esse princípio basilar,
agasalhando-se preconceito constitucionalmente vedado. O tema foi bem
explorado na sentença (folha 351 a 423), ressaltando o Juízo a inviabilidade
de adotar-se interpretação isolada em relação ao art. 226, § 3°, também do
Diploma Maior, no que revela o reconhecimento da união estável entre
homem e mulher como entidade familiar. Considerou-se, mais, a
impossibilidade de, à luz do art. 5º da Lei Máxima, distinguir-se ante a
opção sexual. Levou-se em conta o fato de o Sistema da Previdência Social
ser contributivo, prevendo a Constituição o direito à pensão por morte do
segurado, homem ou mulher, não só ao cônjuge como também ao
companheiro, sem distinção quanto ao sexo, e a dependentes, a teor do
inciso V do art.201. Ora, diante desse quadro, não surge excepcionalidade
maior a direcionar à queima de etapas”.

A transcrita decisão, como se infere, também considera que a
questão, antes de ser analisada sob o prisma aparentemente restritivo do §
3º art. 226 da Constituição, que dispõe sobre a especial proteção que o
Estado deve à família, deve ser abordada levando-se em conta os princípios
basilares de nossa Carta, que rechaçam todo tipo de discriminação.

Neste sentido, diga-se, o art. 226 da Constituição, ao estabelecer
que a família, como base da sociedade, tem especial proteção do Estado,
sendo reconhecida, para efeito desta proteção, a união estável entre homem
e mulher (§3°), não exclui desta proteção, para efeito de ação do Estado e
tutela do direito, a união homossexual estável, em face dos princípios
basilares insertos no inciso III do art. 1° e no inciso IV do art. 3° da Carta,
que, respectivamente, prestigia a dignidade humana e coíbe a discriminação
de sexo.

Também cumprindo antecipação de tutela, desta vez concedida
pelo Juízo da 7ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, nos autos da Ação
Civil Pública nº 2003.61.00.026530-7, a Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, do Ministério da fazenda, emitiu a Circular nº 257, de
21 de junho de 2004, equiparando ao companheiro heterossexual, para fins
de dependência preferencial da mesma classe, com direito à percepção de
indenização referente ao seguro DPVAT, o companheiro homossexual,
aplicando a ele o disposto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, com a redação
dada pela Lei nº 8.441/92.

Mais recentemente, o Juízo da 9ª Vara da Justiça Federal, em
São Paulo, concedendo tutela antecipada em Ação Civil Pública nº
2005.61.00900598-6, proposto pelo Ministério Público Federal,
determinou que a União, por meio das unidades que integram o Sistema
Nacional de Transplante, acolha autorização para doação de órgãos feita
por companheiro homossexual do de cujus, entendendo que a interpretação
literal da lei resulta “em tratamento diferenciado entre, de um lado, pessoas

casadas heterossexuais e de outros companheiros, homossexuais, criando
uma discriminação não autorizada pela Constituição”.

Na citada decisão, aquele Juízo considera que o princípio do
inciso IV do art. 3º da Constituição que veda adoção de comportamentos
que impliquem preconceito de origem, raça, cor ou idade, se sobrepõe ao §
3° do art. 226 da Carta que dispõe que “para efeito de proteção do Estado,
é reconhecida a união estável entre homem e mulher”.

A discussão em torno da conjugalidade homossexual tem
forçado uma posição dos estudiosos e aplicadores do Direito, a chamada
homoparentalidade também tem sido objeto de intenso debate, sendo muito
maior o estranhamento com relação a esta última, pois, se daquele lado,
que está em questionamento, são fatores ligados à sexualidade pura e
simplesmente, desse lado, o que temos, é a discussão da própria natureza
da família e suas implicações para o Direito.

Ocorre que, para o Direito, a entidade familiar não pode ser
entendida apenas em seu conceito restrito, ou seja, concebido apenas em
sua noção ética ou religiosa, exclusivamente, mas, antes, como fenômeno
social e econômico, pois é basicamente sob esta perspectiva, sociológica e
econômica, que a família se apresenta como instituição jurídica, ou como
fenômeno de relevância jurídica, a ser amparado pela tutela do Estado.

Corroborando este entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, por meio de sua Sétima Câmara Cível, tendo como Relator
o Des. José Carlos Teixeira Georgis, no julgamento da Apelação Cível n°
70.001.388.982, considerou como equiparada à entidade familiar, “as
relações homo-afetivas estáveis”.

No caso da aplicabilidade ou da abrangência do Art. 217 do
RJU, a conceituação de família ou de união estável a ela equiparada, deve
levar em consideração, assim como ocorre na seara da previdência social,
que a proteção decorrente do Estatuto não está a vínculos formais de
família ou parentesco, mas, sim, à dependência econômica, ou mais
propriamente, à interdependência econômica – termo hodiernamente mais
condizente com a participação de cada indivíduo que integra a unidade
básica de convivência no mercado de trabalho e na formação do patrimônio
de uso comum – decorrente de uma relação estável de afetividade.

Neste ponto, deve-se considerar que o servidor homossexual
contribui para o regime de Previdência do mesmo modo e na mesma
proporção que o servidor heterossexual, não havendo razão para alijar
aquele do poder de designar, como este faz, o companheiro ou companheira
com quem compartilhou a sua afetividade, sexualidade e convivência estável
de aplicações patrimoniais, para beneficiá-lo ou beneficiá-la – até mesmo
como meio de compensação – com a percepção de pensão a que faz jus por
meio de trabalho igualmente qualificado e quantificado.

Sendo assim, entende a proponente que a expressão
“companheiro ou companheira”, constante da alínea “C” do inciso I do art.
217, deve ser entendida sem qualquer restrição de caráter sexual, para
incluir deste modo, o companheiro ou companheira homossexual.

Veja-se, por exemplo, a forma magistral como se posicionou o
Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região na seguinte decisão:

“PREVIDENCIÁRIO. O DIREITO. PENSÃO POR MORTE
AO COMPANHEIRO HOMOSSEXUAL.

1. A sociedade, hoje, não aceita mais a discriminação aos
homossexuais.

2. O Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a união de
pessoas do mesmo sexo para efeitos sucessórios. Logo não há porque não
se entender essa união para efeito previdenciário.

3. “O direito é, em verdade, um produto social de assimilação
e desassimilação psíquica...” (Pontes de Miranda).

4. “O direito por assim dizer, tem dupla vida: uma popular,
outra técnica: como as palavras da língua vulgar têm um certo estágio antes
de entrarem no dicionário da Academia, as regras de direito espontâneo
devem fazer-se aceitar pelo costume antes de terem acesso nos Códigos”
(Jean Cruet).

5. O direito é fruto da sociedade, não a cria, nem a domina,
apenas a exprime e modela.

6. O juiz não deve abafar a revolta dos fatos contra a lei.
(AG n° 2003.01.00.000697-0/MG. Segunda Turma. Relator

Desembargador Federal.
Tourinho Neto. DJ 29.04.2004, pág. 27).
Não acho certa a discussão religiosa, no que se refere ao direito.

A questão religiosa é uma opção individual e temos que respeitar todas as
opções, agora quando fere a dignidade humana, não podemos acatar.

Gostaríamos que o Governo do Estado, como um Governo que
coloca a questão da inclusão social, ficasse muito atento a esse Anteprojeto.
Infelizmente não podemos apresentar como Projeto de Lei, mas fica a
sugestão para a mudança da lei, para que possamos corrigir essa
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discriminação.
(Sem revisão do orador)

Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB) –
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, inicialmente quero
parabenizar a Federação Acreana de Futebol, pela organização do jogo de
ontem do Fluminense e Adesg. Eu achei muito organizado, muito correto.
Depois eu queria parabenizar muito mais o povo do Acre, que se comportou
de maneira elegante, decente, educada. Não se viu ninguém gritando
palavrões ou jogando garrafas no campo. Foi realmente uma beleza a conduta
do nosso povo. É preciso divulgar isso, porque é divulgando as atitudes
boas que nós vamos refazer os valores morais. Precisamos educar
novamente algumas pessoas. Muitas delas nem são culpadas, mas agem
errado, porque são abandonadas, desinformadas.

Eu acho que vale a pena elogiar a grande organização mostrada
pela Federação e a elegância, a beleza, a educação e a decência do povo
acreano nesses acontecimentos esportivos.

Em segundo lugar quero fazer uma comunicação, já não tanto
agradável. Os Senhores e as Senhoras viram que quando eu entrei no PSDB,
o próprio Partido contratou uma empresa para colocar alguns outdoors em
diversos pontos da cidade, sem dúvida os melhores pontos para serem
vistos e levar às pessoas a informação. E qual não foi a minha surpresa,
ontem, quando soube que a empresa foi chamada e solicitada a botar alguma
coisa que cobrisse a minha propaganda no outdoor do clube Juventus. Os
Senhores devem ter visto que a minha propaganda não tinha nada de
agressivo. O outdoor foi retirado e colocado próximo ao Teatrão. Eu achei
isso uma indelicadeza enorme, vinda de um clube tão querido como o
Juventus, desrespeitando os sócios. Nem sei quem é o presidente que
determinou isso sob a alegação de que eu não poderia ficar próximo do ex-
Governador Jorge Viana. Achei isso uma grosseria, uma falta de respeito
imensa que denegriu muito a imagem do Juventus, desrespeitando seus
associados.

Não sei nem se estava perto do ex-Governador Jorge Viana.
Com isso eu quero apenas mostrar o medo que a sociedade ainda tem do
ex-Governador e eu queria saber o que foi feito por baixo dos panos, para
que o Juventus ficasse com tanta vontade de homenageá-lo. Deve haver
muitas coisas que nós ignoramos, para que haja esse medo de colocar um
outdoor de alguém que é contrário perto do ex-Governador. Sem dúvida
nenhuma é uma coisa interessante, apesar de desagradável.

O medo se estabelece no Acre. O medo de ser perseguido,
agredido pelo o próprio Governo, pela própria Situação. Foi prometido
muitas vezes e eu espero que o novo governo não compactue com atitudes
tão mesquinhas.

Fiquei muito surpreso com o Juventus; não esperava uma atitude
tão mesquinha de um clube tão querido. Julgo até mesmo que eu estou
interpretando o sentimento daqueles que não concordam com isso. Inclusive
eu conversei com muitos associados que não concordam com a atitude do
Juventus, ao homenagear um político no carnaval. Mas isso é problema do
Juventus. O que eu quero enfatizar aqui é o medo, o receio de botar um
político perto de um rei. O rei poderia não gostar da imagem do Donald ao
lado dele. Isso é uma vergonha! Denigre a imagem de um clube daquele.

(Sem revisão do orador)

Deputada ANTONIA SALES (PMDB) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, ouvintes no Salão do Povo, Imprensa,
sempre ocupei esta tribuna para levantar minha voz e defender os direitos
dos cidadãos, os quais estavam sendo tirados. E a bandeira que eu mais
defendi durante esses quatro anos do meu primeiro mandato foi a Saúde,
porque eu compreendo que a saúde é um fator essencial, primordial para o
ser humano. Saúde também é desenvolvimento, porque a pessoa quando
está saudável vai gerar renda e gerando renda nosso Estado se desenvolve.

Vou relatar aqui um acontecimento que ocorreu no ano passado,
no dia 28 de novembro, exatamente no período eleitoral, faltando três dias
para a eleição que foi em 1º de outubro quando foi inaugurado o novo
hospital em Cruzeiro do Sul. Um hospital muito bonito que deixou a
população daquele local muito satisfeita. Mas, eles pensavam que iria
funcionar de imediato e que o povo deixaria de sofrer, passar por tanta
dificuldades e humilhações no Hospital de Base, lá de Cruzeiro do Sul.
Mas, essa esperança foi por águas abaixo, porque naquele dia nosso
Governador prometeu que em quarenta dias aquela Instituição estaria
funcionando. Mas, até hoje o Hospital ainda não funcionou. No Vale do
Juruá, são cinco municípios que deverão ser atendidos, e a situação está
caótica, Senhor Presidente.

Inclusive, eu tenho informação de que nós temos lá no hospital
de Cruzeiro do Sul, quatro salas cirúrgicas, em todas elas as mesas onde se
efetuam as cirurgias não tem flexibilidade, quer dizer: não sobe e nem
desce. Então, se um médico for baixinho, quando ele estiver fazendo sua
cirurgia, eu não sei como é que ele vai conseguir operar. Acho que terá que

colocar um tamborete ou alguma coisa. Acho que eles estão fazendo
maravilhas para dar conta do trabalho. Disse também que cada sala cirúrgica
tem cinco lâmpadas, das quais três estão queimadas. Isso é um problema
grave que põe em risco a vida do cidadão. E o pior de tudo, Senhor
Presidente, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas do Vale do Juruá,
lá só tem vinte enfermeiras titulares para auxiliar esses médicos. Cirurgião
Geral, só são três e quem acompanhar esses profissionais no seu trabalho
é um enfermeiro, quando deveria ser outro médico. O Juiz só deu permissão
para as enfermeiras ajudarem os médicos em caso de emergência. Portanto
no hospital de Cruzeiro do Sul não estão fazendo cirurgias seletivas; têm
oitenta pessoas que estão na fila, e essas cirurgias foram suspensas. Lá não
têm especialistas, sequer estão cumprindo o que manda a Organização das
Nações Unidas. Se considerarmos o número de médicos que tem em Cruzeiro
do Sul, estão faltando cem médicos, já que no Vale do Juruá têm
aproximadamente cem mil habitantes.

Para concluir, quero dizer que o Vale do Juruá está bem
representado, porque nós temos o nosso vice-Governador César Messias
e o Presidente desta Casa, que são filhos de Cruzeiro do Sul. E temos uma
maioria de Deputados que foram eleitos pelo Vale do Juruá. Então, eu
gostaria de dar uma sugestão, Senhor Presidente, como uma forte
representante de lá, eu também me considero uma filha adotiva, pois sou
naturalizada como cruzeirense. Amo o Acre, amo principalmente o Vale do
Juruá, em especial Cruzeiro do Sul. Sendo assim, nós não podemos mais
deixar o nosso povo sofrer. Temos que saber quando aquele hospital vai
realmente funcionar. Por isso, estou fazendo este Requerimento, para que
o Secretário de Saúde não deixe o nosso povo sofrendo com a burocracia do
TFD. Inclusive, eles estão pagando aos anestesistas mil reais a diária, fora
a alimentação e a hospedagem. E lá só tem um anestesista, com um salário
de cinco mil e quinhentos reais.

Senhor Presidente, quero fazer uma sugestão ao Senhor, que a
nossa primeira Sessão Itinerante, seja em Cruzeiro do Sul, para resolvermos
esse problema de uma vez por todas.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje vim a esta Casa disposto
a falar sobre as obras que foram inauguradas às pressas, no final do governo
Jorge Viana, e que estão deixando o atual governador em situação vexatória.

Não ia me referir ao Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, porque
as informações que eu tenho não são tão substanciais quanto os que têm os
Deputados que estão todos os finais de semana na região do Vale do Juruá,
mas ia me referir a outra obra. Algumas das inaugurações feitas no final do
último governo mereceriam, no mínimo, uma investigação séria e profunda
do Ministério Público. Isto é, se nós tivéssemos no Estado do Acre um
Ministério Público preocupado com as coisas da população.

Durante muitos anos, quase todos esses oito anos de mandato,
nós cobramos do governo do Estado a aceleração da conclusão das obras da
Estação de Tratamento de Água, obras que foram eivadas de
superfaturamentos, que foram corrigidos porque o governo reconheceu os
erros; obras atrasadas e obras necessárias. Porém no final do ano o
Governador Jorge Viana, naquela pressa que lhe é peculiar, com aquela
irresponsabilidade que também lhe é peculiar,fez a inauguração daquela
ETA.

Ocorre, Deputados e Deputadas, meu estimado Presidente que
até a água que serviu para o cenário da inauguração, não foi captada
diretamente do Rio pela tubulação da Estação de Tratamento; foram
mobilizados quase todos ou todos os caminhões pipas, da cidade, para
encher o reservatório, dando-lhe o volume de água necessário, para que a
imprensa não filmasse o reservatório seco.

E nós estamos no dia 15 de fevereiro, quarenta e cinco dias ou
mais da inauguração, e a Estação de Tratamento de água não está
funcionando. Ora, isso é farsa! Isso é fraude! Isso é brincar com o sentimento
da população. É enganar a população.

O mesmo aconteceu com a Biblioteca Marina Silva, que foi
inaugurada e não está funcionando, num profundo desrespeito a uma das
companheiras do PT. Num profundo desrespeito à população acreana que
é vitima dessa propaganda avassaladora, que é vitima do poderio que o ex-
governador e o PT tem sobre a Imprensa e que fica noticiando coisas
falsas, sendo receptor de coisas que não são verdadeiras.

Da mesma forma ocorreu com o Hospital Geral de Cruzeiro do
Sul. E olhem, Deputadas Idalina, Perpétua, Antonia Sales e Maria Antonia,
pode ter faltado tudo para aquele hospital, mas não faltou dinheiro. Era
muito rara, uma edição do Diário Oficial em que não saia uma contratação
para aquisição de equipamentos, de material de consumo e de outras coisas
para o Hospital Geral de Cruzeiro do Sul.

Mas a gravidade não está apenas aí, está na falsidade de um
governante que diz que vai ser Ministro não sei do que, e fica mentindo e
enganando a população do Estado do Acre, inaugurando coisas que não
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funcionam. A concepção que o povo tem é que quando se inaugura uma
obra, ela tem que funcionar!

Eu não queria perder muito tempo com o ex-Governador Jorge
Viana exatamente porque ele é ex. Mas nós já o chamamos aqui de
perseguidor, de corrupto, de centralizador e não gostaria de chamar uma
pessoa que já passou de mentiroso, de farsante, de enganador. Nós da
Oposição nos comprometemos a dar o tempo que o Governo precisa, mas
o Governador Arnóbio Marques precisa vir a público também, sob pena
de ser considerado cúmplice dessas mentiras, dessas farsas, dessas
enganações, e dizer: Olha, eu não inaugurei o hospital de Cruzeiro do Sul,é
sem o ex-Governador Jorge Viana, que os enganou.

Lá em Tarauacá tem um hospital que há dois anos está sendo
construído, e a obra não sai. Enquanto isso o povo está sofrendo. Nós não
podemos banalizar a discussão sobre a saúde.

(Sem revisão do orador)

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, quero utilizar a tribuna para fazer dois
registros. Em primeiro lugar, a Sessão Solene que houve pelos 27 anos de
fundação do PT e em relação ao fato que houve no município de Lábrea, no
Amazonas.

Fico muito contente da forma como a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa apoiou esse caso, mesmo estando acontecendo
fora do Estado do Acre, deu todas as condições necessárias desde o momento
que o mesmo foi colocado aqui pelos Deputados. As respostas estão
vindo, inclusive os nossos colegas Deputados Moisés Diniz, Walter Prado
e Chagas Romão estão indo a Brasília. Esse é o papel da Assembléia
Legislativa e dos Deputados. A credibilidade, o fortalecimento da Assembléia
Legislativa tem que ser dado da forma que o Deputado Edvaldo Magalhães
está conduzindo este Poder.

Quanto ao episódio que aconteceu semana passada, gostaria
de dizer que nós não podemos aceitar que qualquer cidadão seja autoridade
e que venha desmoralizar este Poder e ainda mais o Presidente. Quero me
associar à posição que V. Exa. tomou, tirando aquele cidadão de dentro da
Assembléia Legislativa, a qual precisa ter um Poder forte que responda à
altura, com a nossa competência e obrigação perante à sociedade acreana e
brasileira.

Quero agradecer a todas as Deputadas, ao Cerimonial e a todas
as funcionárias desta Casa pelo carinho e pela forma como os militantes do
Partido dos Trabalhadores foram recebidos aqui dia 13. Ficamos muito
felizes porque era o nosso aniversário. Quero concluir dizendo que nossos
antecessores tiveram alguns pronunciamentos sobre o ex-Governador Jorge
Viana. E percebo que mesmo sem está no Poder, ele ainda incomoda muito.
O ex-Governador tem prestígio e credibilidade pelo trabalho que ele realizou
durante esses oito anos à frente do Governo do Estado do Acre.

Deputada Perpétua de Sá, o ex-Governador nunca enganou
qualquer cidadão acreano ou brasileiro, foi um homem comprometido com
o povo e com as causas do Estado do Acre. É lógico que tem muita coisa a
ser feita, mas o prestigio e a credibilidade do ex-Governador ainda incomoda
porque ele não fez nada demais, só fez o que era sua obrigação: defender o
Estado e o povo acreano. E isso foi feito e até hoje causa discussão aqui na
Assembléia Legislativa. Isso mostra o prestígio o trabalho e a dedicação
que o ex-governador teve com o povo acreano.

Ele fez profundas mudanças no nosso Estado, na Saúde, na
Segurança. Em relação aos funcionários públicos, reconhecemos que ainda
tem muitas coisas a serem feitas, mas vamos entrar num novo ciclo que é
o governo do companheiro Binho Marques. Tenho certeza, Deputada
Antonia Sales mesmo a Senhora não estando aqui, inclusive já estive com
a Deputada Perpétua de Sá e Idalina e quero conversar com a Deputada
Maria Antonia, Deputado Edvaldo, para que possamos nos empenhar e
resolver esses problemas do Vale do Juruá o mais rápido possível. Esse
não é um problema do Governador, é da nossa sociedade e da Assembléia
Legislativa.

(Sem revisão do orador)

GRANDE EXPEDIENTE

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, em primeira mão
nós queremos estender a nossa solidariedade, o nosso companheirismo
aos Deputados: Moisés Diniz, Walter Prado, Chagas Romão e Mazinho
Serafim pela interseção com o apoio das autoridades do Acre e deste Poder
Legislativo, que fizeram na fronteira, no limite da Amazônia com o Acre, e
que será revisto dentro dos trâmites legais quanto aqueles que estavam
massacrando e humilhando nossos irmãos brasileiros. Como já foi dito
aqui, solidariedade não tem fronteira, principalmente porque somos filhos
de um mesmo território pátrio.

Como não havia tido oportunidade antes, eu quero, nesse
momento, agradecer a todo o conjunto da Frente Popular, as suas lideranças
e em especial ao Governador Binho Marques por ter nos concedido o
credito de segurança, quando contemplou o Partido Socialista Brasileiro
com uma Secretaria ainda não conhecida aqui no Estado do Acre, mas
conhecida em vários Estados deste País, criando a Secretaria de Articulação
Institucional.

É uma Secretaria que não terá certamente cabide de empregos,
haja vista que o Acre continuará com o apoio de todos nós, evitando o
máximo possível os apadrinhamentos. É até um tanto paradoxal um
Deputado falar isso, mas essa é a grande verdade. O Acre tem que se
profissionalizar no sentido administrativo mais profundo. Para isso que
foi realizado o concurso para gestores públicos e em seguida um estágio
com os aprovados.

Evidentemente que a Secretaria terá uma estrutura mínima,
mas será de grande importância, principalmente porque a escolha coube a
um dos grandes socialistas do nosso partido, o companheiro Carlos Alberto
Araújo, uma pessoa digna, hiperestudioso da política. Isso foi visto aqui
no aniversario do PT, e, nos sentimos muito gratificados por isso.

Também agradecemos a compreensão do desafio que nos foi
imposto, de ter concedido a direção da Cohab Acre, um órgão em crise,
para que nós possamos mostrar a nossa competência de trabalho, como
estamos dando o exemplo no Saerb, na pessoa da companheira Ilmara.

Quero de antemão, como militante da Frente Popular, reafirmar
que o caminho que nós vamos seguir será o mesmo do Governo da Floresta,
com a utopia, com a metáfora criticada, mas que extinga a todos os
estudiosos e os cientistas políticos.

O Governador Binho fez algumas mudanças para tirar a marca
do Governador Jorge Viana, a marca hoje é Binho. É Frente Popular, mas
com um jeito novo de caminhar.

Com isso, quero dizer que o Deputado Luiz Calixto fez uma
fala, e ele tem toda razão, como Parlamentar de Oposição, de fiscalizar,
como nós também temos, as obras do Estado. Vejam, a Casa Rosada nome
dado ironicamente, não sei o pôr que, pois não estamos na Argentina, no
Paraguai, nem no Uruguai, a qual passará a ser chamada carinhosamente de
Casa Verde; essa é pois somos a floresta, somos a Amazônia,  somos, por
assim dizer, de origem indígena, portanto é um termo carinhoso e nós
queremos aqui defender essa bandeira.

Deputado LUIZ CALXTO (Líder do PDT – EM APARTE) –
Deputado Delorgem, o Senhor é sempre um orador brilhante e muito
competente, mas eu sugiro ao novo Governador, que está merecendo o
nosso crédito, merecendo que ele tentasse também ludibriar a nossa
população, mudando formas. A grande mudança que o povo acreano precisa
é a mudança de conteúdo; por exemplo, V. Exª acha que o Governo mudará
a sua orientação política mudando o nome de uma Casa Rosada para Casa
Verde? Mudaria se ele fizesse o muro e reforma mais barata. Ontem, eu fiz
um Requerimento, pedindo informações porque acho um absurdo, mas
não vou me precipitar em fazer ainda a denúncia, que as grades e um muro,
de pouco mais de 30 ou 40 metros, custará 130 mil reais. Então, esta é a
mudança tem que ser feita. O Governador Arnóbio Marques tem que
economizar os recursos públicos, para fazer a tão sonhada inclusão social,
a tão sonhada distribuição de renda, porque senão daqui uns dias o aliado
dos Senhores, Orleir Cameli, volta para o governo, e nós só vamos mudar
talvez de Casa Verde para Casa Lilás.

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) – Eu não
quis dizer, isso eu falei até de forma carinhosa.

Mas quero apenas convidar os amigos, a todas as famílias do
Acre, todas as pessoas que gostam da cultura brasileira, para a maior festa
chamada carnaval. Como representante do Alto Acre, convido
carinhosamente, com segurança, com tranqüilidade, as famílias para ali
passarem a quina carnavalesca. Estaremos lá, ao lado das pessoas amigas.

(Sem revisão do orador)

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do PFL) – Senhor
Presidente, senhores Deputados, Senhoras Deputadas, companheiros da
Imprensa, Senhores no Salão do Povo, os debates estão fluindo acerca de
diversas questões como saúde, educação, segurança, agricultura etc. e
teremos que intensificá-los aqui na Assembléia Legislativa.

Como o Deputado Delorgem falou, temos um novo governo,
mas tudo continua como antes. Até a Casa vão pintar de verde. Então
continua o Governo da Floresta. O ex-Governador Jorge Viana continua
com a sua mão sobre o Governo. Mudaram algumas secretarias; extinguiram
seis e criaram três. Mudaram alguns Secretários, mas só trocando de
secretaria, foi apenas um remanejamento. É como eu dizia já naquela época:
O PT de lá é o mesmo daqui. As coisas continuarão do mesmo jeito, apenas
menos aceleradas, porque o Governador Binho Marques, talvez não seja

GRANDE EXPEDIENTE
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atropelador como o ex-Governador Jorge Viana.
Senhores, hoje, no nosso País, no nosso Estado o tema é

”Segurança”. Essa semana nós acompanhamos o debate nacional sobre
Segurança e Reforma Política. Se os políticos sérios deste país quiserem
fazer alguma coisa para que nós brasileiros, nós acreanos possamos sair
desse caos, teriam que trabalhar a Segurança com seriedade e com respeito
à cidadania.

Ontem eu ouvi os Senadores Mão Santa, Demóstenes Torres e
Agripino Maia discorrerem a respeito da Segurança Pública que está um
caos.

Ontem estava aqui no Estado um Delegado que considero uma
pessoa do mais alto conhecimento em Segurança Pública, o qual disse que
o nosso Estado está tomado de assaltantes e que os mesmos vêm lá da
Penal. Então, se já se sabe de onde vem, porque não toma providência?
Porque o Estado que é o poder maior não toma providência, juntamente
com o Judiciário, o Ministério Público, para que se faça realmente alguma
coisa, para que isso não aconteça?

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, eu quero aqui modestamente e sinceramente propor um pacto
aos nossos colegas Deputados da Situação. Sempre que nós fazemos alguma
crítica a algum modelo de gestão, alguma deficiência deste Estado, a resposta
que está na ponta da língua é que isso é das administrações anteriores,
como se nós, eu, o Deputado Nogueira Lima, agora o Deputado Donald,
Deputada Idalina e Antonia Sales, o Deputado Chagas Romão, fôssemos
os herdeiros políticos e administrativos das administrações anteriores. O
pacto que eu gostaria de fazer, principalmente com o PT, é que eles não
escondessem que são os melhores políticos das administrações anteriores.
Sinceramente, eu tenho apreço pessoal pelo vice-Governador César Messias
e fiquei constrangido naquela sessão. Eu gostaria, Deputada Idalina, de ter
feito um gesto de solidariedade ao César Messias, porque todos estavam
esculhambando a administração anterior, esquecendo-se de que o vice-
Governador era um dos homens mais poderosos da administração anterior.
Meu querido Líder do PT, o seu irmão foi o Secretário na administração do
PMDB.

Portanto, a culpa vem lá de trás. Não tentem passar uma borracha
na história. Orleir Cameli é aliado do PT. O vice-Governador César Messias
é o vice-Governador do PT. Portanto, os Senhores são os herdeiros políticos
destes problemas. Não queiram desvirtuar a história, não queiram apagar a
história. Vamos começar, vamos zerar. Deputados, reconheçam as suas
incompetências. Oito anos é tempo suficiente para que os resultados sejam
apresentados.

Eu entrei aqui em 99 e o discurso é o mesmo. Nós banalizamos
a discussão sobre a Saúde. Ela já não tem mais eco. Vamos mudar para que
esta discussão passe a ter efeito, porque parece que virou coisa comum
dizer que em Cruzeiro do Sul a Saúde é uma lástima, que em Tarauacá é a
mesma coisa, que em Assis Brasil idem. Portanto, eu gostaria de fazer este
pacto: não esculhambem, não critiquem os seus aliados.

(Sem revisão do orador)

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, antes de contribuir com a fala do Deputado
Luiz Calixto, e com de outros Deputados e Deputadas, eu queria,
primeiramente, parabenizar o Governador Binho e dizer que eu estou
muito feliz de ver uma lei, que foi construída com a ajuda de várias mãos
como, por exemplo, do pessoal do Dom Bosco, ser sancionada pelo
Executivo.

Na verdade Deputada Idalina, tenho um carinho muito grande
por esta lei, pois apenas os portadores de necessidades especiais tinham
gratuidade nos ônibus intermunicipais. Como a maioria não tem condições
financeiras, as mães se viam obrigadas a ficar o dia inteiro no Dom Bosco,
ou na APAE. Ficavam, inclusive, sem almoço. E aí nós estendemos o
benefício às mães, ou responsáveis, para que possam se deslocar sem ter
que pagar passagem várias vezes. Então, isso me deixa extremamente feliz,
de nós aqui da Assembléia Legislativa estarmos fazendo leis que venham,
realmente, beneficiar a comunidade.

Porém, fico extremamente triste quando a Assembléia não
participa de certas discussões. Sinto-me à vontade para falar da saúde,
Edvaldo, porque tanto eu como meu marido fizemos uma opção socialista
de não termos plano de saúde. E quando precisamos de atendimento de
saúde vamos à rede pública. No Pronto Socorro ou em um posto de saúde.

Não adianta ficarmos nessa discussão de que você é da base do
Governo, porque o povo não está preocupado com isso. O povo quer uma
Saúde melhor, que ele possa chegar no Pronto Socorro e seja bem recebido
pelo médico, pela enfermeira, pelos auxiliares de enfermagem, Dr. Donald.
É in admissível vermos nossos irmãos passando necessidades lá em Goiânia,
porque alguns tratamentos ainda não podem ser feitos aqui. Todavia, não

podemos esquecer dos avanços que conquistamos, inclusive na qualificação
dos médicos.

Acho que um dos problemas maiores que tivemos nos últimos
oito anos foi com relação a Saúde. Mas não podemos esquecer o sacrifício
que algumas pessoas vêm fazendo, e uma delas é o Senador Tião Viana, o
qual vem dando sua alma pela Saúde do Estado. Aqui temos a Deputada
Antonia Sales que fala tão bonito, com a alma, fala com propriedade de
quem sabe, realmente, das necessidades do sistema de Saúde. É muito
bonito quando falamos com a alma, é por isso que eu acho que devemos
falar sempre com a emoção.

Esses dias Deputada Antonia Sales, eu encaminhei um
expediente ao Tião questionando por que apenas as pessoas de sessenta
anos eram vacinadas contra a Gripe? A nossa região é muito úmida e
favorece o vírus. Pedi, então, que ele conseguisse que a vacinação atendesse
outras faixas etárias, principalmente as crianças, porque quando chega o
período invernoso os hospitais ficam um caos. O Senador prontamente
mandou essa iniciativa ao Ministério da Saúde e o Ministério está estudando
esse nosso pedido. Estão tentando aumentar a produção da vacina para
que possamos receber esse benefício. Morar na Amazônia tem esses
privilégios, mas tem também as suas dificuldades.

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT – EM
APARTE) – Deputada Naluh Gouveia, com todas as dificuldades que nós
enfrentamos, principalmente com relação a questão geográfica, conseguimos
melhorar o atendimento da Saúde em Cruzeiro do Sul, Santa Rosa, Porto
Walter e Marechal Thaumaturgo. Se você for, hoje, em Porto Walter,
Marechal Thaumaturgo, encontrará a Unidade Familiar prestando
atendimento àquelas pessoas. E, essas unidades foram implantadas em
quase todos os municípios que têm dificuldades de acesso ao Estado do
Acre. Sem contar que a estrutura física dos hospitais, hoje, é excelente.
Temos o Hospital do Idoso, da Criança, o Hospital do Câncer. A Fundação
Hospitalar está em reforma, ou seja, foram feitas várias ações do Governo
Estadual durante esses oito anos, sem contar que uma das maiores ações
que eu vejo, Deputada Naluh Gouveia, foi o empenho do Senador Tião
Viana com a Bancada Federal, para trazer a Faculdade de Medicina para o
Estado do Acre. Portanto, nós temos deficiência na Saúde, mas nos
empenhamos, nos dedicamos e procuraremos, cada vez mais, melhorar a
Saúde do Estado.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT – EM APARTE) -
Deputada Naluh Gouveia, às vezes, eu não consigo entender essa conta
que o governo faz, porque quando se diz que fez muito, o que falta é
pouco. Isso é matemática. E quando se fez pouco é porque falta muito.
Vocês ficam com a primeira equação e eu fico com a segunda, de que foi
feito muito pouco e falta muito para se fazer. Vamos aos exemplos: se foi
feito muito, o que explica que o Acre tenha a maior taxa de cobertura
vacinal da Região Norte do Brasil? Se tivesse sido feito muito, a taxa de
cobertura vacinal era das maiores. O que explica também que tenhamos o
maior índice de Hepatite A, B e C no Brasil? Ora, se a matemática da
equação fosse a de vocês, nós teríamos a menor taxa. O que explica, por
exemplo, que nós tenhamos aqui, no Acre, a maior incidência de Câncer
Uterino? Ora, se foi feito muito, esses índices deveriam ser pequenos.
Como foi feito muito pouco, esses índices são grandes. É esta equação que
nós deveríamos chegar a um denominador comum, porque para a
administração petista, basta gastar alguns milhões de reais na estrutura
física que o problema está resolvido, quando na nossa concepção, o que
conta é o que está dentro do hospital. Vocês dizem assim: “Fizemos o
Hospital do Idoso”. É verdade, nós não somos cegos, aí nós dissemos
assim: Lá não tem médicos, não tem Geriatras. Aí vocês dizem assim:
“Nós investimos muito em Cruzeiro do Sul”. É verdade, lá tem um hospital,
quem vai dizer que não é um investimento. Mas não funciona, não tem
especialistas. Lá em Tarauacá, por exemplo, Deputada Naluh Gouveia, a
metade do hospital caiu. Então, se tivesse feito muito, faltava muito pouco.
Acho que a propaganda governamental desvirtuou muito. Nós, da Oposição,
temos a responsabilidade de saber que a Saúde é um problema sério. Agora
é muito mais sério quando a Secretária de Saúde vai à televisão dizer que
tem problemas cardíacos, que está para morrer. Se a gestora diz isso,
imagine os que estão na linha mais inferior? O que falta Deputada Naluh
Gouveia é deixar de transformar a Secretaria de Saúde num balcão de
negócios.

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) – Eu queria agradecer os
apartes e dizer que a matemática da Saúde é diferente, porque ela opera
com vidas. E com relação ao Câncer uterino, o número é alto, Deputado
Luiz Calixto, porque as mulheres da zona rural, por exemplo,  não fazem
o exame preventivo por causa do machismo do homem brasileiro. Muitos
homens, na zona rural, não deixam as mulheres fazerem esse exame.
Infelizmente.
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Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB – EM
APARTE) – Deputada Naluh, estou vendo a sua preocupação com a Saúde
e eu louvo sua atitude. Agora, não entendo muito bem quando a Senhora se
põe a defender o Governo que foi, realmente, muito mal na Saúde. Defender
como Dom Quixote defendia os moinhos de ventos. Nossos índices são
muito ruins. Nós somos campeões de Câncer do Colo Uterino. Nós temos
incidência de Câncer de Mama absurdamente incontrolável. Nós temos
uma crise de Malária, de Dengue. Nós temos hospitais que não funcionam
por falta de gases e esparadrapo, como aconteceu na Fundhacre. Nós
temos tantos problemas. Eu vou fazer um mapeamento dos problemas de
Saúde no Acre e vou trazer para conhecimento de V. Exas. A Maternidade
tem 50 anos e possui apenas 60 leitos. É uma maternidade que trabalha
com alta e baixa complexidade, alto e baixo risco para o parto. Por que
então, o Governo nunca se preocupou em fazer uma maternidade de baixo
risco e uma de alto risco? As mulheres ficam misturadas. Por que razão as
nossas UTIs neonatal não funcionam, não têm equipamentos, não têm
especialistas? Morrem crianças com sete meses que é uma coisa que nos
envergonha. Tudo isso por falta, unicamente, de equipamentos e médicos.
Enfim, temos tantos problemas. Nosso Cecon, que a Senhora defende, não
capacita ninguém. As pessoas que fazem exames de prevenção, não sabem
preparar um colo para coleta, quando fazem é de maneira errada. O que
altera os resultados dos exames, sem contar que temos um Citopatolista
para todo o Estado. Eram dois, mas a Dra. Ane ficou doente e agora só tem
um. Imagine o que é mais de duzentas mil mulheres fazendo exames com
dois Citopatologistas? Por que o Estado não se preocupa com isso? E por
que temos apenas um mamógrafo?

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) – Quero agradecer o aparte
do Deputado Donald, inclusive, em Cruzeiro do Sul não há mamógrafo.
Agora, eu tenho muita esperança na equipe do Dr. Osvaldo de 32 anos, do
Dr. Thor e do Rodrigo. Com certeza eles irão fazer um excelente trabalho
na Saúde. Eu estou extremamente esperançosa que possamos ter uma
Saúde, que inclusive resgate valores do nosso dia-a-dia. Eu vi um
depoimento na zona rural que eu fiquei triste. Uma Senhora estava a três
dias tentando convencer o seu marido a deixá-la fazer o exame de colo do
útero.

Tem outra coisa Dr. Donald, e essa nós vamos lutar juntos aqui
na Assembléia. O Senhor é Ginecologista e Obstetra, uma das especialidades
que temos uma carência muito grande, porque as mulheres que têm poder
aquisitivo, fazem seu pré-natal com o mesmo médico durante toda gestão.
E as mulheres pobres fazem com um e quando chega na hora do parto,
quem atende é o que estiver na escala. Essa é uma das coisas que nós vamos
lutar para melhorar no nosso Estado.

Não devemos dizer que não melhoramos, mas precisamos
melhorar muito mais. Estamos tentando construir uma Saúde melhor para
o nosso Estado. Isso não podemos deixar de reconhecer. Existem pessoas
que vêm dando sua vida para melhoria da Saúde.

Obrigada.
(Sem revisão do orador)

Deputada ANTONIA SALES (PMDB) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, parabenizo ao Deputado Dr. Donald
pela sua explanação a respeito da Saúde. Quando nós nos pronunciamos
daqui da tribuna, nós não estamos de maneira nenhuma querendo crucificar
o Governador Binho. Nós estamos apontando os problemas para que ele
busque a solução. A Oposição apenas mostra onde está faltando, onde o
Governo está sendo omisso. Como ele está começando, nós estamos dando-
lhe um voto de confiança, mas não pode demorar muito, principalmente
em se tratando de saúde. Para a vida o tempo é precioso. Nós não podemos
deixar em risco muitas vidas.

O Hospital de Cruzeiro do Sul é um sonho muito antigo.
Passaram quatro anos do Governo de Romildo Magalhães, mais quatro do
Orleir Camelli e só agora com o Governador Jorge Viana, que nos prometeu
uma saúde de primeiro mundo, que o hospital foi construído. Porém,
quando eu fui conhecê-lo, dia 14 de novembro, do ano passado, o mesmo
não estava concluído. Havia goteiras, apenas uma sala cirúrgica está
equipada, outro complexo não estava terminado. Então, nós não podemos
dizer que temos esperança de que o povo já vá ter Saúde em Cruzeiro do
Sul. Se aqui está faltando esparadrapo, gases etc. Imagine em Cruzeiro do
Sul, onde não existe essa logística. Os medicamentos são enviados daqui e
não chegam a tempo e isso atrapalha o tratamento dos nossos pacientes.

O TFD continua aquela burocracia. Caso de emergências,
pessoas no leito dos hospitais esperando passagens. Muitas vezes, quando
a passagem chega a pessoa já tem falecido. Então, esses problemas são

vergonhosos para o Governo. A Saúde deve ter prioridade. Eu tenho
esperanças, porque eu vi o pronunciamento do Governador Binho, o qual
disse que olharia com melhores olhos a Saúde, que faria uma grande mudança.
Espero que seja realmente assim, porque eu acredito na palavra de uma
mulher ou de um homem, mas quando não cumpre, para mim essa pessoa
perde seu valor, acabou o seu prestígio. Eu respeito o homem pela sua
palavra, e como ele ainda está começando, eu quero acreditar que vai dar
certo. A Saúde tem que dar certo, principalmente em Cruzeiro Sul, pois o
Hospital Geral atende a cinco municípios e nós não podemos sacrificar
mais vidas como tem acontecido lá.

É vergonhoso o que aconteceu um tempo atrás, Deputado
Donald, o balão de oxigênio, sequer, tinha medidor. As bolsas auxiliares de
oxigênio são de cinco litros e os médicos fazem malabarismo porque não
tem bolsa de três litros. Imaginem o risco que correm as pessoas que estão
lá fazendo cirurgia?

Outra questão vergonhosa é quando se trata de mulheres. As
enfermeiras falam que quando é para fazer tratamento ginecológico, é preciso
amarrar as pernas da paciente, porque as mesas não são apropriadas. Então
isso é vergonhoso. Eu queria que a situação da saúde fosse resolvida ontem.
Não tem que ficar na pauta. Tem que ser para já. Acredito que o nosso
Presidente, que é do Vale do Juruá, também vai se importar com os
problemas dos hospitais de lá e daqui onde está acontecendo a mesma
coisa.

Muitas pessoas que fazem tratamento pelo TFD reclamam
que têm que pagar pelos exames, principalmente as que vêm de Cruzeiro
do Sul. Então, eu fico esperançosa de que V. Exa. vai reunir o Bloco e, além
de cuidar dos problemas do Vale do Juruá, tentará minimizar também os de
Rio Branco. Esperamos que as pessoas tenham condições de fazer um
Encefalograma, uma Endoscopia, porque alguns pacientes me pedem ajuda
para pagar exames, porque no hospital público não tem como fazê-los.

Então essa é a realidade, esse é o espelho da Saúde. E o que
estamos querendo é que o Governo acerte mesmo, que dê prioridade à
Saúde.

(Sem revisão do orador)

ORDEM DO DIA

Aberta a Ordem do Dia, o Senhor Secretário procedeu à leitura
do Requerimento n. 9/2007, de autoria da Deputada Naluh Gouveia,
“Solicitando a Mesa Diretora, convocar a Secretaria Estadual Professora
Maria Correia e Equipe, para ministrar informações, na Assembléia
Legislativa do Estado do Acre, referente: 1-Resultados da avaliação do
SAEB; 2.Evolução das matrículas na Educação Básica; 3.Investimentos
em obras, mobiliários, equipamentos e evolução dos salários dos servidores
da educação”.

Em discussão, não houve oradores.
Em votação, foi aprovado por 13 votos.

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) –
Comunicamos ao plenário que a Mesa tomará as devidas providências.

Senhores Deputados, existe um Requerimento da Deputada
Antonia Sales e conforme combinado com a Deputada, para dar agilidade,
iremos fazer um documento, em nome da Mesa, convidando os três gestores
da Saúde, que ainda tomarão posse em março, para comparecerem a nossa
Casa. A Deputada Antonia Sales aceitou essa proposta e a Mesa tomará as
devidas providências com relação ao seu Requerimento.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT – EM QUESTÃO
DE ORDEM) – Eu não poderia deixar de elogiar a Mesa Diretora por
antecipar a convocação aos gestores da Saúde. Todavia, eu gostaria também,
já que temos um Requerimento propondo a convocação da Secretária ou do
Secretário de Educação, que fosse adotado o mesmo procedimento com o
meu Requerimento, até porque eu o apresentei antes do da Deputada
Antonia Sales. Mas com igual importância.

Obrigado.

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Gostaria
de comunicar aos Senhores e as Senhoras Parlamentares que a próxima
Sessão Ordinária da Casa ocorrerá na terça-feira, após a semana do carnaval.
E lembro a todos do nosso compromisso com o nosso ex-colega, Deputado
Tarcísio Medeiros.

Encerramos a presente Sessão Ordinária e convocamos outra
para dia e hora regimental.

ORDEM DO DIA
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