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3ª SESSÃO SOLENE DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 1 de março de 2007
Presidência: Deputado EDVALDO MAGALHÃES
Secretaria: Deputado NOGUEIRA LIMA

PRESENTES: Deputados FRANCISCO CARTAXO, JUAREZ
LEITÃO, NALUH GOUVEIA, TAUMATURGO LIMA, do PT;
EDVALDO MAGALHÃES, do BPR; ANTONIA SALES, CHAGAS
ROMÃO, do PMDB; DONALD FERNANDES, LUIZ GONZAGA,
do PSDB; ELSON SANTIAGO, MARIA ANTONIA, do PP;
WALTER PRADO, do PSB; NOGUEIRA LIMA, do PFL; IDALINA
ONOFRE, do PPS; JOSÉ LUIS, do PMN; LUIZ CALIXTO, do PDT;
GILBERTO DINIZ, do PT do B.

AUSENTES: Deputados CHICO VIGA, MAZINHO SERAFIM,
PERPÉTUA DE SÁ, do PT; MOISÉS DINIZ, HELDER PAIVA, do
BPR; DELORGEM CAMPOS, do PSB; ZÉ CARLOS, do PTN.

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

Mensagem n. 002/2007, de autoria do Senhor
Governador do Estado do Acre, Arnóbio Marques de Almeida Júnior,
encaminhando o nome do Bacharel em Ciências Contábeis, Senhor
José de Anchieta Batista, para que seja referendada a indicação,
como Diretor Presidente da Acreprevidência.

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) –
Suspendemos a presente Sessão para que possamos receber os
nossos convidados. (PAUSA)

Reaberta a Sessão, em nome da Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa, gostaríamos de dar as boas-vindas aos
nossos convidados que participarão desta Sessão Solene. Uma
Sessão especial que tem como objetivo tratar da Campanha da
Fraternidade deste ano.

Gostaríamos de convidar, para compor a Mesa, o Bispo
da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Pertinez; o Sr. Enock da
Silva Pessoa, aqui representando as Igrejas Evangélicas; o Frei
Heitor, representando a Paróquia Nossa Senhora da Conceição do
Município de Sena Madureira; o Professor Pascoal Muniz; o vice-
Prefeito de Rio Branco, Eduardo Farias.

Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, convidados
de diversas instituições, organizações, militantes do movimento
social, Deputado Federal Sérgio Oliveira, obrigado pela presença.
Iniciando os nossos debates, com a palavra o autor do Requerimento,
Deputado Francisco Cartaxo.

Deputado FRANCISCO CARTAXO (Líder do Governo)
– Senhor Presidente, Edvaldo Magalhães, Bispo da Diocese de Rio
Branco, Dom Joaquim Pertinez, Pastor Enock, representante das
Igrejas Evangélicas, embora estejam presentes mais que uma igreja,
não cabem todos aqui fisicamente, mas acreditem o Pastor Enock
estará, de coração, representando a todas aqui na Mesa. Meu
querido Frei Heitor, companheiro camarada Eduardo Farias , vice-
prefeito da cidade de Rio Branco, companheiro Deputado Juarez
Leitão e demais companheiros e companheiras desta Casa,
Deputados e Deputadas, Senhores que nos assistem no Salão do
Povo, Secretários de Estado, do Município, dirigentes de ONG’S,

representantes de igrejas, das comunidades indígenas, muito bom
dia a todos e agradeço a presença de todos e particularmente  a
Imprensa que vem acompanhando, registrando o caminhar da
Assembléia Legislativa.

Senhor Presidente, esse é um momento precioso na
história, estamos todos cansados diante de tanto desmando que
nós mesmos temos protagonizado ao longo desses anos. E não são
poucos anos, Deputado Calixto, são 400 anos de exploração
irresponsável, abusiva, que degrada, que depreda, que chega a por
em risco o futuro dos nossos filhos, netos e bisnetos. Esse momento
não é só para discutir presente, mas também para avaliar exatamente
o que nós já fizemos até hoje, desde o advento da Revolução
Industrial. Esse é o momento mais que apropriado para a CNBB, em
particular aqui no Acre, através da Diocese de Rio Branco, trazer-
nos essa reflexão sobre o nosso futuro. Afinal, a que se destina a
nossa existência? Será que já não abusamos suficiente da
generosidade da mães terra, Abrahim? Será que não bastam os 400
anos de exploração inconseqüente da natura, uma fonte preciosa
de vida, por nós seres humanos, altamente preparados
intelectualmente, os únicos no planeta com a capacidade de pensar,
colocando em risco a nossa própria sobrevivência?

Mas nós temos idéias, coragem e muita disposição. Tanto
que essa Casa, companheiros e companheiras aqui presentes, está
prestando essa homenagem à CNBB, no sentido de que ao
homenageá-la possa participar efetivamente do debate e não
somente debater, mas promover ações efetivas para definitivamente
mudar o planeta terra e resgatar a sua dignidade. Como diz Leonardo
Boff, está na hora de resgatarmos a dignidade do planeta terra, e
depende só e unicamente de nós, de nossa boa vontade,
principalmente de nós políticos, porque muitas ações só são
concretizadas quando se tem vontade política. Portanto, essa Casa
não poderia se furtar a esse debate, num momento tão precioso da
história do nosso planeta e da humanidade.

Nós da Amazônia, em particular, temos a obrigação moral
e ética de fazer esse debate e fazer com que ele seja ouvido e
entendido, não somente por aqueles que militam nos movimentos
religiosos, mas por toda a sociedade.

Não é possível que continuemos a priorizar ou entender
que o melhor modelo de vida é aquele que precisa estimular o
consumismo desenfreado sob as regras de um projeto neo liberal,
implantado no planeta inteiro. Isso é inadmissível.

Na Amazônia brasileira temos um jeito simples e humilde
de viver, de pé no chão, lutando todos os dias, sejam os nossos
seringueiros, os nossos ribeirinhos, os castanheiros, as
quebradeiras de coco de babaçu, os garimpeiros, os pecuaristas
que vivem nesta região também. Todos temos um jeito diferente de
olhar o mundo. Que sejamos o espelho desse novo mundo que
precisamos construir e a Assembléia Legislativa do Acre, Senhor
Presidente, ao prestar essa homenagem singela, mas importante do
nosso ponto de vista, abre definitivamente espaço na agenda
política do nosso Estado, para fazermos acontecer a Campanha da
Fraternidade de maneira efetiva nos quatro cantos do nosso Estado.

Inclusive, Senhor Presidente, a Campanha da
Fraternidade deve fazer parte daquele seu projeto de
desenvolvimento sustentável, no qual V. Exa. propõe que visitemos
as regionais, discutindo com a sociedade a importância de sermos
fraternos e solidários nesse momento no planeta terra.

Vamos ter a oportunidade de discutir isso em todos os
eventos que nós promovermos, em muitos outros lugares e não
somente aqui, por exemplo, Deputado José Luis, no congresso que
participaremos em maio, em Porto Alegre, da Associação dos
Deputados, Unale. Nós temos que levar e debater o tema Amazônia,
sem dúvida nenhuma, tanto nesse evento, quanto no Fórum
Internacional da Engenharia, que provavelmente será em agosto.
Vamos debater esse assunto não só do ponto de vista da engenharia,
mas também da visão política que nós queremos ter para a própria
humanidade, a partir das experiências e iniciativas da nossa região.

EXPEDIENTE
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
convidados, temos a liberdade de apresentar-lhe os fundamentos
da Campanha da Fraternidade. E, já de antemão, faço a convocação
a cada companheiro e companheira aqui presente para que não
fiquemos somente no debate, nas falas, nos discursos, mas que
partamos para ações concretas que a Campanha da Fraternidade
sugere e peço para a companheira Meire a gentileza de apresentar-
nos.

APRESENTAÇÃO

OBJETIVO GERAL
“Conhecer a realidade em que vivem os povos da Amazônia,

sua cultura, seus valores e as agressões que sofrem por causa do
atual modelo econômico e cultural, e lançar um chamado à
conversão, à solidariedade, a um novo estilo de vida e a um projeto
de desenvolvimento à luz dos valores humanos e evangélicos,
seguindo a prática de Jesus no cuidado com a vida humana,
especialmente a dos mais pobres, e com toda a natureza”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover um conhecimento atualizado e crítico da realidade

da Amazônia;
2. Denunciar situações e ações que agridem a vida, os povos

e seu ambiente;
3. Promover a solidariedade e a partilha de experiências,

saberes, valores e bens;
4. Estimular um estilo de vida simples e austero;
5. Apoiar e fortalecer a presença e a ação evangelizadora da

igreja na Amazônia;
6. Incentivar a participação da sociedade civil.

AÇÕES PARA UMA AMAZÔNIA POPULAR E SOLIDÁRIA
1. Defesa do direito à terra;
2. Defesa do direito ao uso sustentável;
3. Defesa do direito a ter direito.

PENSAR A AMAZÔNIA A PARTIR DA AMAZÔNIA
1. Um jeito diferente de ver a Amazônia;
2. Um diferente conceito de território e de ambiente;
3. Um diferente conceito de natureza;
4. Um diferente conceito de relações;
5. Um diferente conceito de propriedade;
6. Um diferente conceito de produção.

SUGESTÕES DE AÇÕES CONCRETAS PARA AMAZÔNIA
– Criar espaços de divulgação;
– Estimular seminários, simpósios e fórum de debates e estudos;
– Amazônia como eixo transversal curricular;
– Preocupação com a formação do povo Amazônico.

“A defesa da Amazônia e a promoção de seu desenvolvimento
sustentável e não predatório virá em benefício não só da população
amazônica, mas de todos os brasileiros e brasileiras e dos habitantes
de todo mundo”.

“Não podemos assistir impassíveis à destruição desse patrimônio
natural e cultural, do qual tanto depende o futuro bem-estar do
Brasil, do continente americano e da humanidade”.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Pertinex.

DOM JOAQUIM PERTINEZ (Bispo da Diocese de Rio
Branco) – Cumprimento a todos os Deputados e Deputadas, o
Presidente desta Casa, Deputado Edvaldo Magalhães, o Líder do
Governo, Deputado Cartaxo. Agradeço a oportunidade de estarmos
aqui para falarmos sobre nossa Amazônia, aproveitando a Campanha
da Fraternidade que este ano tem por tema: Fraternidade e Amazônia.

Esperamos que nesta Sessão possamos tirar alguma
iniciativa boa e bonita em favor da nossa Amazônia, assim nosso
tempo e trabalho estariam bem justificados.

FRATERNIDADE E AMAZÔNIA

A Amazônia é tema da Campanha da Fraternidade em
2007, com o lema: “vida e missão neste chão”,

Em 2002, a CNBB constituiu a Comissão Episcopal para a
Amazônia com o objetivo de ajudar toda a Igreja no Brasil a voltar
os olhos para a Amazônia e a tomar consciência dos grandes desafios
da evangelização nesta região. A escolha do tema “Fraternidade e
Amazônia” é expressão da mesma preocupação pastoral do
episcopado; a Campanha da Fraternidade de 2007 poderá ser uma
ocasião privilegiada para que também todo o Brasil tome consciência
mais aprofundada sobre a complexa problemática da Amazônia e se
volte para cá com políticas e iniciativas eficazes.

O objetivo geral da CF-2007: É conhecer a realidade em
que vivem os povos da Amazônia, sua cultura, seus valores e as
agressões que sofrem por causa do atual modelo econômico e
cultural, e lançar um chamado à conversão, à solidariedade, a um
novo estilo de vida e a um projeto de desenvolvimento à luz dos
valores humanos e evangélicos, segundo a prática de Jesus no
cuidado com a cida humana. Especialmente a dos mais pobres, e
com toda a natureza.

Ao falar em Amazônia, vem imediatamente à memória a
preocupante questão ambiental: grandes rios e florestas imensas,
devastação do verde (fogos, p. 55) e ameaça à riquíssima
biodiversidade. Acompanhamos com apreensão a ocupação, muitas
vezes predatória, das terras amazônicas, sem que seu complexo e
delicado eco-sistema seja respeitado. I egoísmo e a ganância na
exploração das riquezas, o descuido e a imprudência ameaçam
seriamente esse patrimônio natural, que não é somente dos
brasileiros; a devastação da Amazônia configura-se como uma perda
e uma ameaça para toda a humanidade.
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Amazônia também faz pensar em questões sociais e
antropológicas (realidade, p. 73): indígenas perturbados e agredidos
em suas culturas; esvaziamento do território (população, p. 40), já
tão pouco povoado, crescimento caótico dos centros urbanos;
ocupação de vastas áreas com projetos agropecuários, conflitos
pela ocupação e posse das terras.

O impacto da urbanização, da economia e da cultura
globalizada sobre as populações locais gera migrações,
desenraizamento social, cultural e religioso; no coração da
Amazônia, e não apenas na área de Manaus, apresentam-se os
problemas sociais típicos de áreas metropolitanas e industriais do
centro-sul do País: falta de infra-estrutura e de serviços públicos
nas novas áreas de povoamento e nas explosivas realidades
urbanas, desemprego, violência e degradação dos costumes.

“Vida e missão neste chão!”. Este é o clamor da Igreja
no Brasil durante a Campanha da Fraternidade de 2007. a Amazônia,
berço acolhedor de tanta vida, precisa viver e ser respeitada por
todos. Destruído este berço generoso, também a vida de tantas
pessoas estará em risco. Pensar no povo, cuidar do ambiente, casa
da vida, promover a justiça e a fraternidade, este é o nosso
compromisso diante das presentes e futuras gerações. É
responsabilidade diante de Deus e do próximo. É questão de justiça
e fraternidade.

“Vida e missão nesse chão”. A Igreja católica esteve
presente no meio dos povos amazônicos desde o início da
evangelização do Brasil e quer agora aprofundar sua presença e
ação no meio deles. O lema aponta para os objetivos e a dupla
preocupação da Campanha da Fraternidade de 2007. De um lado,
fraternidade efetiva e corresponsabilidade na defesa e promoção
da vida, que se manifesta de maneiras tão exuberantes e de tantos
modos na Amazônia; por outro lado, fraternidade em relação à
Igreja local, com todas as suas organizações e expressões, para
que ela esteja em condições de assumir sua missão de anunciar o
Evangelho da vida e da esperança aos povos amazônicos.

Os povos da Amazônia esperam e precisam da
solidariedade de todos os brasileiros. A Campanha da fraternidade
de 2007 propõe esta reflexão para todo o Brasil durante a Quaresma
deste ano, para favorecer uma compreensão melhor sobre a
responsabilidade de todos por aquilo que pertence a todos; o zelo
pelo bem comum é uma das dimensões sociais da caridade. O
egoísmo concentrador, que tende a satisfazer apenas as próprias
aspirações, sem levar em conta as do próximo, é irresponsável e
causa destruição e morte. A fraternidade e a caridade levam a atitude
e comportamentos responsáveis e solidários em relação ao próximo
e a respeitar aquilo que é um bem de todos e para todos.

A CF de 2007 poderá ser um grande momento para trazer
a Amazônia para dentro do coração da Igreja no Brasil e de todos os
brasileiros; será ocasião também para suscitar iniciativas e ações
eficazes de valorização e defesa daquela vasta e ameaçada região
brasileira.

Antes que seja tarde demais!!!.

Oração

Deus criador, Pai da família humana, vós formastes a
Amazônia, maravilha da vida, bênção para o Brasil e para o mundo.

Despertai em nós o respeito e a admiração pela obra que
vossa mão entregou aos nossos cuidados.

Ensinai-nos a reconhecer o valor de cada criatura que
vive na terra, cruza os ares ou se move nas águas.

Perdoai, Senhor, a ganância e o egoísmo destruidor;
moderai nossa sede de posse e poder.

Que a Amazônia, berço acolhedor de tanta vida, seja
também o chão da partilha fraterna, pátria solidária de povos e
culturas, casa de muitos irmãos e irmãs.

Enviai-nos todos em missão! O Evangelho da vida, luz e

graça para o mundo, fazendo-nos discípulos e missionários de Jesus
Cristo, indique o caminho da justiça e do amor; e seja anúncio de
esperança e de paz para os povos da Amazônia e de todo o Brasil.

Amém.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Secretário Extraordinário dos Povos Indígenas, Senhor
Francisco Pianko.

Senhor FRANCISCO PIANKO (Secretário
Extraordinário dos Povos Indígenas) – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, quero cumprimentar o Bispo Dom Joaquim e os demais
presentes. Estou feliz, por ter sido convidado para participar desta
Sessão Solene, que fala sobre um tema importante do dia-a-dia.
Quero agradecer ao Deputado Cartaxo, pelo convite e dizer que
estamos vivendo um momento em que não é mais uma meia dúzia de
pessoas que se preocupam com a questão ambiental. Antes, diziam
muitas vezes que esse grupo retardava o desenvolvimento, inclusive
os povos indígenas eram discriminados por ser um dos grupos da
sociedade que trabalhava em defesa da questão ambiental. Esse
tema é um projeto comum do planeta e da humanidade. Percebemos
que grande parte da sociedade mundial está preocupada com essa
questão.

Hoje as conferências mundiais estão apontando
estatísticas sobre o rumo que está indo o nosso planeta. Fico
animado porque ainda é tempo, basta levarmos essas informações
para a sociedade, porque muitas vezes olhamos só os nossos
interesses e esquecemos os dos outros. Acho que esta é uma
oportunidade de conhecermos que o outro tem a nos oferecer.

Estou muito feliz em saber que a CNBB colocou esse
tema no centro das discussões este ano.

Atualmente ocupo um cargo de Secretário de Estado,
mas não esqueço de que é a partir desses espaços que temos a
oportunidade de ampliar a nossa luta, pela vontade de ter, de fato,
uma sociedade justa, com suas verdadeiras necessidades
identificados e o nosso povo reconhecido.

Quero parabenizar a Assembléia pela iniciativa e dizer
que esse é um tema no qual estamos juntos.

Muito obrigado.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Representante da Associação Amigos de Rio Branco,
Senhor Abrahim Farhat.

Senhor ABRAHIM FARHAT (Representante da
Associação Amigos de Rio Branco) – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, tem da vida momentos que nos deixam em êxtase. Eu
quero saudar e mandar um beijo a minha querida mãe, de 84 anos,
que está ali na platéia.

Companheiros, é muita emoção participar desta Sessão.
Dificilmente encontraríamos no mesmo local um religioso como o
Dom Joaquim, o Padre Heitor e um comunista dirigindo a Assembléia.
Isto é uma grande evolução, mas para chegarmos aqui, perdemos
mais de três mil lideranças do movimento popular. É uma felicidade
imensa estarmos ocupando esse espaço democrático.

Saúdo a Igreja Católica, da qual faço parte desde a década
de 60, quando fui trabalhar com o Dom Giocondo. E já na década de
70 o Palácio foi invadido por seringueiros expulsos dos seringais,
devido a expansão da pecuária. Essa atitude foi tomada, porque
não tínhamos a quem recorrer. A única pessoa a quem procurávamos
era o Bispo. E naquele tempo nós já discutíamos sobre ecologia.

Logo que Dom Giocondo morreu, assumiu o Dom Moacir
Grecchi, em 1977.  O Chico Mendes já andava pelo mundo inteiro e
quando chegava ao Acre, a Oposição dizia que ele era um agente
internacional que estava querendo vender a Amazônia para os
Estados Unidos. Eu me lembro bem que ele ficou muito mal e eu fui
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falar com o Dom Moacir para celebrarmos a Missa dos Povos da
Floresta. Essa Missa foi celebrada em setembro, com a participação
do meu companheiro Edgar de Deus.

Já em 77 tínhamos o objetivo de lançar esse tema que a
Campanha da Fraternidade está lançando hoje. Outro tema que achei
muito importante foi aquele que tratava sobre a água. O planeta só
tem 2% de água potável. Hoje, eu fico mais alegre ainda porque a
CNBB se engajou na luta pela preservação da Amazônia.

Antes de ontem falei com o companheiro Padre José
Carlos e propus celebrarmos a missa dos Povos da Floresta.

Agora, para mudarmos o planeta, temos que ter ações
individuais.

Essa Sessão em defesa da Amazônia da vida não pode
ficar só no discurso. Por isso peço à Associação de Funcionários
da Assembléia, os companheiros Deputados que tomem algumas
ações individuais, como separar o lixo plástico do de papel, para
que a terra tenha condições de sobreviver.

Estou falando aqui em nome da Associação Amigos do
Rio Branco e aqui quero chamar os companheiros da Assembléia e
todos os presentes para voltarmos nossos olhos para esse Rio que
nos deu vida. O Rio Acre é um rio que trouxe nossos antepassados
é o único do vale. É um rio revolucionário. Então, eu peço que
vocês sejam também companheiros e que venham se juntar à
associação Amigos do Rio Acre, para tentarmos salvar esse Rio.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Senhor Francisco Hipólito.

Senhor FRANCISCO HIPÓLITO – Senhor Presidente,
Senhores Deputados e demais presentes nesta Sessão Solene, bom
dia, eu falo em nome de uma parcela da cultura do Acre, dos povos
que utilizam em seus rituais uma bebida de origem indígena chamada
aywaska, daime ou vegetal.

Há muito tempo, há pelo menos 4 mil anos, esta é a última
datação cientifica que nós temos, os povos da floresta Amazônica,
principalmente do Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, utilizam uma bebida
em seus rituais, como um sacramento e esta bebida chegou até o
Acre, através de um Maranhense, chamado Raimundo Irineu Serra,
que quando participava da comissão de limites, das terras do Acre,
que aprendeu a fazer a bebida com os índios, na primeira década do
século passado, e trouxe para Rio Branco, aproximadamente em
1935. o que hoje tem o Acre de mais autêntico em termos de cultura
que é a bebida no ritual do daime, que é tido por cientistas políticos
do Brasil inteiro como sendo a religião genuinamente brasileira,
nascida, brotada das florestas do Acre, mas precisamente em
Brasiléia.

Nós estamos aqui de mãos dadas com a CNBB, através
do Bispo Dom Joaquim, solidários a essa Campanha. Somos
parceiros nessa jornada e quero dizer que dependemos como religião,
decisivamente da floresta Amazônica viva, e em pé, para termos a
manutenção do nosso ritual. Da nossa vida como um todo, como
religião, como doutrina esotérica existente na Amazônia inteira.

Nós estamos de mãos dadas com a igreja católica e com
todos as demais religiões aqui representadas.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o pastor Enock Pessoa.

Pastor ENOCK PESSOA (Igreja Batista da 6 de Agosto)
– Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhores religiosos,
demais pessoas presentes, é uma honra estar aqui e quero
parabenizar a Assembléia Legislativa por esse momento, na pessoa
do Deputado Cartaxo e também da Igreja Católica pela Campanha
da Fraternidade deste ano, que prioriza a Amazônia.Quando eu penso
em fraternidade, eu me lembro que há um conceito cristão chamado
Graça, que é um dos conceitos mais importantes junto com a fé, que

embasam toda a nossa teologia, a nossa prática cristã. E eu penso
na terra como uma obra da Graça de Deus, um favor não merecido
que nós temos, e que o ser humano que tem recebido isso, não tem
sabido administrar de modo coerente essa bênção de Deus, a Graça
da terra que nós temos.

Diante disso, eu gostaria então de lembrar não só como
religioso, mas também como cientista social que sou, da questão da
nossa falta de consciência, que é um grande problema. Nós
precisamos aprimorar a questão da consciência de pessoas humanas
que somos: Devemos ser solidários uns com os outros porque
vivemos num mundo limitado, um mundo finito de recursos naturais
e precisamos aprender essas noções de sustentabilidade para
conviver de maneira adequada, pacífica, ordeira e por muito mais
tempo neste mundo.

Já que estamos na Assembléia Legislativa, me ocorreu
que aqui é a Casa de fazer as leis. Mas as leis por si só não são
suficientes, se elas não foram fiscalizadas e incrementadas. Fazer
Leis e colocá-las em prática e fazer com que elas funcionem parece
ser o grande problema do Acre, do Brasil e do mundo a meu ver. Nós
precisamos aprimorar as leis e saber fazê-las se cumprir porque o
grande problema ecológico que tem afetado a Amazônia, eu acho se
dá porque nós temos muitas leis que não estão sendo cumpridas.
Mas temos povos que estão procurando ajudar a cumprir, como os
povos indígenas. Eu estive na aldeia Ashaninka, onde fiz um
trabalho sobre isso, e defendi para a sociedade brasileira, esse
aspecto da ecologia na Amazônia, mas infelizmente pela ganância
do ser humano em busca de riquezas, pessoas exploram como se
fosse tudo infinito e isso tem gerado problemas para cada um de
nós e para todo o mundo.

Então, queria deixar essa mensagem, que houvesse cada
vez mais consciência e vigilância de cada um de nós, que cada um
procurasse vigiar suas próprias ações como já foi dito: coisas simples
que relaxamos e não estamos cumprindo ou fazendo cumprir e que
degrada o meio ambiente e finda prejudicando toda coletividade.

Hoje todos são conscientes de que vivemos num mundo
integrado, nada é separado. A poeira cósmica está por aí, a fumaça
do que se queima em qualquer lugar vem para cá e sai de um lugar
para outro. Isso é um problema que não é de um estado ou de um
país, é um problema global e nós assim precisamos entender e
procurar interagir.

Eu sou um dos integrantes do MAP (Madre Dios – Acre
– Pando) e tenho trabalhado nisso, procurando criar essa
consciência junto aos povos dessas três fronteiras sobre essa
questão ecológica.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Senhor Salvino Medeiros.

Senhor SALVINO MEDEIROS – Senhoras e Senhores,
bom dia a todos, muito obrigado e em nome da Seicho-no-iê do
Brasil, cumprimento a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes,
na pessoa do Deputado Presidente desta Casa, Edvaldo Magalhães,
e nós queremos, com muito amor, agradecer à CNBB, à Igreja Católica
por essa iniciativa, a Campanha Nacional em preservação da
Amazônia, até porque, nós da Seicho-no-iê, temos a compreensão
da importância de reconhecermos a unicidade vital entre todos os
seres, animados e inanimados, seres com sensibilidade e sem
sensibilidade. Somos uma única natureza. Não há diferença. Há
uma integração, e por termos essa consciência nós então, passamos
a ter ações, atividades que correspondem com essa tomada de
compromisso, e isso que a CNBB está fazendo é exatamente uma
ação ativa para construirmos essa consciência, de que cada um de
nós tem que assumir uma ação concreta na preservação da vida.

É interessante que a Seicho-no-iê foi reconhecida,
provavelmente a primeira instituição religiosa pela o ISO 14.001,
porque ao assumir esse espírito de compreensão do universo como
um todo, implantou em todas as suas sedes internacionais o sistema
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de energia solar, porque é energia limpa. Nesse processo estimulamos
que outras instituições, de todos os outros países que tem essas
sedes, possam também estimular seus adeptos a ter uma outra
postura, não esperando apenas a iniciativa governamental, mas as
próprias instituições comecem a se preocupar no sentido de
realmente reconhecer a vida na sua plenitude.

Muito obrigado por essa oportunidade.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Senhor Sebastião Fonseca.

Senhor SEBASTIÃO FONSECA – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, há menos de um ano representantes da
Federação Nacional dos Engenheiros esteve presente nesta Casa
que está se tornando palco de debate da sociedade civil, trazendo à
tona assuntos que interferem na vida do ser humano para uma
discussão harmônica entre todos. Quero cumprimentar o Bispo Dom
Joaquim e o Deputado Cartaxo, pela realização desta Sessão Solene.

O ser humano escuta, mas não pratica muito a
solidariedade. No mundo, hoje, setenta milhões de pessoas estão
morrendo de fome; um bilhão de pessoas no Universo vivem na
linha abaixo da pobreza; três bilhões de pessoas não fazem as três
refeições diárias. Os países que são mais ricos produzem, a maioria,
para consumo da humanidade. Quer dizer, mais de 8% da produção
mundial vem desses países. Então, essa questão da solidariedade é
muito mais séria. A CNBB, ao colocar o tema Campanha da
Fraternidade e Amazônia e o slogan Vida e Missão Neste Chão, irá
resgatar e, muito, a participação na luta dos povos da Amazônia.

A Federação Nacional dos Engenheiros, da qual eu faço
parte, promoverá no mês de agosto deste ano, o Fórum Internacional,
quando discutiremos a Amazônia, não só a brasileira, mas a
Amazônia Sul-americana, Amazônia Peruana, Amazônia Boliviana,
Venezuelana, da Colômbia, das Guianas. Sabemos que o caminho
para o nosso desenvolvimento, passa pela economia sustentável;
já foram feitos diagnósticos, agora vamos ter que passar para a
discussão das ações. Esse foi o tema que permeou todas as
discussões da tribuna, o que fazer para sairmos desse caos.

A Amazônia brasileira, até 1970, não tinha essa agressão
que temos hoje. Então, esse é um problema nacional. Precisamos
também ser parte interna. Eu ouvi numa fala de um comercial, uma
pessoa confundir Norte com Nordeste. O brasileiro não entende
bem o que é a nossa Amazônia, o nosso dia-a-dia, então precisamos
integrar o Brasil nessa discussão. E quem deve fazer essa integração
somos nós que moramos aqui. O Brasil inteiro tem que se agregar
nessa discussão, para compreender o problema. Nós aqui sofremos
na pele, mas temos que ter também o entendimento nacional, porque
se não vamos ficar discutindo sem mudar nossa realidade.

Temos aqui no Acre, aproximadamente quinze mil
indígenas, é um número muito considerável e a discussão que a
Federação vai discutir envolverá quatro temas, energia, transporte,
meio ambiente e mercosul. É um fórum internacional e é uma
contribuição efetiva não só para uma discussão, mas para
prepararmos as ações coordenadas, porque muitas pessoas sabem
os problemas, mas não sabem o que querem, de fato, com esse
desenvolvimento sustentável.

Quero agradecer novamente esta Casa por abrir esse
debate. E quanto à humanidade, o ser que está mais ameaçado de
extinção é exatamente o pobre. Eu li isso no livro do Leonardo Boff.
Então, com essa compreensão, temos que partir para uma ação
imediata, porque o planeta, a Amazônia não agüenta mais esperar.

Muito obrigado.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Senhor Pascoal Muniz.

Senhor PASCOAL MUNIZ (Professor) – Bom dia, a todos,
especialmente à  Mesa Diretora, composta por pessoas como o
Deputado Santiago, nosso bispo Dom Joaquim, meu companheiro
de muitas lutas o Deputado Moisés Diniz, o Presidente Edvaldo
Magalhães, o nosso pastor e colega de trabalho; o Frei, uma pessoa
que tenho uma admiração muito especial. Eu cheguei no Acre em 78
e tenho acompanho sua luta em prol da Amazônia. A todos os
presentes, quero agradecer a oportunidade de estar aqui.

Gostaria principalmente de cumprimentar a Assembléia,
em especial o Deputado Cartaxo, por ter tomado essa iniciativa,
visto que é um Parlamentar novo na Casa, mas teve a sensibilidade
de solicitar a realização desta Sessão neste momento especial para
a Igreja Católica e a CNBB. Aliás, nós temos muito a agradecer à
Igreja Católica especialmente aqui no Acre.

Desde quando o Pacífico era padre que a Igreja Católica,
ela sempre esteve ligada aos povos da floresta. Como exemplo temos
aqui representantes das comunidades indígenas.

Acho que esse tema “Vida e missão neste chão” é muito
oportuno. Mas o mais importante da mudança é que só se muda
quando a coisa emociona. Nós temos uma missão uma
responsabilidade a cumprir nesse processo.

A própria Igreja está dando exemplo, quando faz opção
pelos pobres. Os Padres e as freiras tem uma vida extremamente
simples, não precisam de muita coisa para viver. Então, podemos
viver da mesma maneira, o importante é vivermos com alegria, amor
e fraternidade, que é o próprio sentido da Campanha.

Quando a Igreja levanta o tema fraternidade, coloca a
necessidade de sermos fraternos e de que precisamos preservar
esse espaço no nosso planeta, especialmente a Amazônia.

Então, é com sentimento de gratidão que nos dirigimos à
CNBB, ao Deputado Cartaxo e à própria Assembléia Legislativa,
por terem levantado esse debate.

A própria Assembléia está verificando quais as Leis que
podem ajudar na preservação do meio ambiente. Nós cidadãos temos
que assumir também responsabilidades nesse processo, pois trata-
se da sobrevivência do nosso planeta. Então, eu quero em nome da
comunidade espírita Francisco Xavier, que fica na Custodio Freire,
agradecer, apesar de não estar autorizado a isso.

Parabéns aos organizadores desse evento; agradeço em
especial à Casa por compartilhar da alegria de estar com vocês aqui
neste momento. Obrigado.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) –
Obrigado Professor Pascoal Muniz. A Assembléia recebeu uma
mensagem do Gabinete da Ministra Marina Silva, que diz: “Incumbiu-
me a Senhora Ministra Marina Silva de agradecer a gentileza do
convite para a Sessão Solene, em homenagem a CNBB e a Diocese
de Rio Branco, pela Campanha da Fraternidade 2007, lamentando a
impossibilidade de estar presente, uma vez que viajará a Campinas
para proferir palestra na PUC, na mesma data, sobre o tema acima
referido.

Atenciosamente, Jane Maria Vilas Boas, Assessora
Especial da Ministra”.

Encerrada a fala dos nossos convidados, iremos passar
a palavra aos Senhores Deputados, com a palavra o Deputado Luiz
Calixto.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Deputados, queria aqui
cumprimentar a todos e a todas na pessoa do Bispo da nossa
Diocese, Dom Joaquim. Falar da importância das Campanhas da
Fraternidade promovidas pela CNBB, talvez seja desnecessário.

Em 2005 a CNBB promoveu a campanha da Fraternidade
sobre o tema: Felizes os que Promovem a Paz; 2002: Por uma Terra
Sem Males; em 2000: Um Novo Milênio Sem Exclusões; em 2001:
Vida Sim, Drogas Não. Todos temas irretocáveis; temas que não
cabem uma crítica sequer, porque as campanhas expressam o
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sentimento do povo brasileiro. Elas expressam o sentimento de
solidariedade dos homens, mulheres e crianças, deste País.

E neste ano o tema é a Amazônia, mas qual das Amazônia
nós iremos falar? Do romantismo do pulmão do mundo, desmentindo
pela bela moça do vídeo, que disse que isso aqui já foi um paraíso.
Da Amazônia que é dita e lida pelos pesquisadores como o maior
Parque de Biodiversidade do Mundo, mas que nós recebemos meio
por cento de recursos para investimentos na pesquisa? Nós vamos
falar da Amazônia que encanta o mundo ou da Amazônia que não
alfabetiza os amazônidas? Nós vamos falar da Amazônia que rende
alguns milhões para TV Globo, para as ONGs, ou vamos falar da
Amazônia que não é conhecida por nós brasileiros?

Esta Campanha da Fraternidade é talvez uma das mais
duras criticas que os governos estejam recebendo. Anotei na
apresentação, que o objetivo central do tema é conhecer a Amazônia,
conhecer a sua cultura, suas diferenças. E o que fizemos, então,
durante esse tempo todo? Nada. O que fizemos nesse tempo todo
que discutimos a Amazônia, que gastamos alguns milhões de dólares
com ONGs, alguns bilhões de dólares dedicados a renúncia fiscal
da Zona Franca de Manaus e hoje é preciso que a CNBB, provoque
uma discussão para conhecer a nossa Amazônia?

Dom Joaquim, o povo brasileiro paga 44% de suas rendas
ao governo brasileiro, a título de impostos. As organizações não
governamentais, sérias e não sérias, levam outros bilhões de dólares,
para promoverem a integração, a busca do conhecimento e hoje a
CNBB vem aqui e diz que nós não conhecemos a Amazônia, que
precisamos redescobri-la.

Acho que nós temos que discutir, não com a visão
romântica e lúdica como sempre fizemos aqui, que a Amazônia é o
pulmão do mundo, é patrimônio da humanidade, dos brasileiros.
Nós temos que andar nos ramais, verificar a dor dos moradores lá
do Espalha, que não têm Saúde, Educação.

Temos que discutir, Secretário, dentro dessa questão da
Amazônia, os índios que estão perambulando e se prostituindo nas
ruas de Sena Madureira, de Tarauacá, de todos os municípios do
Acre.

Quero parabenizar, Deputado Cartaxo, a Assembléia,
principalmente a CNBB e dizer que num belíssimo folder, ela retrata
bem o abandono em que a Amazônia vive, de um homem,
caminhando por um ramal sem assistência, sem muitas coisas e uma
outra foto que retrata a exploração da Amazônia.

A nossa maior riqueza, já está pronta; o homem não fez
nada para construí-la, porém ela está sendo roubada e saindo daqui
sem qualquer valor adicionado. Sem geração de emprego, sem
pagamento de imposto, tudo isso se destina a exportação. Nós
temos que discutir a Amazônia real.

Basta de dizer que a Amazônia tem a maior biodiversidade
do mundo, que é o pulmão do mundo. Isso todo mundo já sabe.
Isso é uma discursão por cima. Temos que discutir por baixo, parar
com esse romantismo. Para que, daqui a cem anos quando a história
do Acre for contada novamente pela TV Globo, ela não se resuma
ao que ocorre dentro de uma casa noturna.

Nós temos que contar a história de um povo que tem
renda, que tem dignidade, que é trabalhador, de um povo que dar de
comer aos seus filhos, que é educado ou, então, se continuarmos
nesse romantismo, nós vamos discutir, tal vez, daqui a cem anos
outra casa da Lola.

Muito obrigado.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Deputado Walter Prado.

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Eu saúdo a todos
e a todas com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor
Presidente da Assembléia Legislativa do Acre, Deputado Edvaldo
Magalhães, Senhores Deputados, na pessoa do Bispo Dom Joaquim
saúdo a todos os companheiros da Mesa e as autoridades aqui

presentes; meu caro companheiro e amigo Eduardo Farias, nosso
vice-Prefeito, nesta manhã me sinto imensamente feliz. Algumas
coisas neste Estado tem nos trazido alegria aos nossos corações,
Deputado Cartaxo, e uma dessas alegrias, com certeza, é o tema que
a CNBB resolveu trazer à reflexão do povo do Acre e do Brasil, e
aqui quero pedir permissão para falar apenas da Amazônia do Acre,
porque entendo que sobre a Amazônia, praticamente todos já se
referiram e hoje é tema nacional. Lembro-me companheiro Lhé, e
agora a memória me volta há 27 anos quando, pela a bondade do
povo acreano, tive aqui um mandato de Deputado Estadual e naquela
época já se travava uma luta quando se implantava no Estado do
Acre o PAD, denominado Projeto Pedro Peixoto. Foram várias lutas
das entidades de classe naquele momento e hoje, após 27 anos
voltei àquele mesmo lugar. Mesmo diante de atos institucionais,
naquela época, frutos de  denuncias de devastação, sem nenhum
respeito, ao ser humano que ali habitava, os nossos seringueiros,
infelizmente, nada foi feito, virou só campo e o que é pior, esses
campos não pertencem à população do Acre.

Agora, que se vive aqui na Assembléia um momento
democrático, Deputado Edvaldo Magalhães, V. Exa. tem sido a nossa
grande alegria para o exercício desse novo mandato, no momento
em que trabalhadores acreanos, pobres que estão desempregados,
tentam lá em Lábrea no Amazonas, buscar seu sustento através do
suor do seu trabalho, ao invés de receber recursos, apoio dos órgãos
federais, estão recebendo balas. Tivemos recentemente um
atentado.

Quero dizer neste momento, que temos que ter toda a
preocupação com a nossa Amazônia. Não posso negar e quero
fazer justiça, que nos últimos oito anos o Governador Jorge Viana
teve a coragem de paralisar esse desmatamento violento que estava
acontecendo no Acre, de enfrentar os conflitos sociais com respeito
aos trabalhadores. Mas muita coisa ainda precisa ser feita e aqui a
minha alegria, companheiro Deputado Edvaldo, pela sua eleição. A
Assembléia Legislativa não pode mais ficar somente na proposição,
temos que agir com mais velocidade.

Recentemente levantamos aqui com o apoio de todos os
Deputados, essa questão de Lábrea, onde trabalhadores estavam
sendo espoliados. E diante de toda movimentação que foi feita, um
trabalhador, na última noite de carnaval, teve sua casa invadida e
recebeu um tiro no peito, e pela misericórdia de Nosso Senhor Jesus
Cristo não veio a falecer. Então, eu quero chamar a atenção para
esses fatos.

Quero fazer deste mandato um instrumento de defesa
dos pobres, dos injustiçados, dos doentes, porque entendo que
não só a preservação da Amazônia, é importante. Temos que ter
responsabilidade de buscar melhorias para os nossos índios e
seringueiros.

Subi, após as eleições, no alto Rio Tarauacá e tive a
infelicidade, a tristeza de ver que os seringueiros estão vivendo
sem nenhum tipo de renda, muitas vezes sem ter nem o que vestir
nas suas colocações. Então é isso que eu quero lhe pedir
companheiro Deputado Edvaldo, que a Assembléia se transforme
num instrumento de defesa. Precisamos preservar a Amazônia sim!
Mas acima de tudo, criar condições de melhoria de vida, de renda
das nossas populações.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Deputado Gilberto Diniz.

Deputado GILBERTO DINIZ (Líder do PT do B) – Senhor
Presidente, quero cumprimentar a Mesa em nome do Frei Heitor e
também agradecer a presença das comunidades Eclesiásticas, o
Alto-Clero, o Baixo Clero; as pessoas que se fazem presente aqui
no plenário e demais ouvintes, sabemos todos que a Igreja Católica
sempre tem dado sua parcela de contribuição na busca de uma
sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária e aqui no nosso
País, com mais clareza ainda, a Igreja se faz presente nessa missão
através da CNBB, órgão colegiado do catolicismo, que desde sua
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criação em 1952, portanto há 55 anos, nunca se furtou a discutir os
grandes problemas que afligem a sociedade brasileira, pondo-se na
linha de frente, tanto para criticar os equívocos quanto para apontar
caminhos que venham auxiliar o poder público a buscar soluções
para os grandes males sociais.

Dessa forma, Excelências, torna-se imperativo fazer aqui esse
reconhecimento à contribuição dada ao País pela CNBB e ao passo que
reconhecemos, também queremos elogiar e admirar a coragem da CNBB
em trazer para a discussão de seus mais diversos setores internos, bem
como para toda sociedade brasileira, da forma mais ampla possível, a
Amazônia, em particular, a Amazônia brasileira, fazendo constar da
Campanha da Fraternidade 2007 o tema “Fraternidade e Amazônia” e o
lema “Vida e Missão neste Chão” assunto cuja iniciativa de discussão
deveria ser do Poder constituído, no qual nós também, como verdadeiros
representantes do povo estamos incluídos, mas muitas vezes, por covardia,
medo ou por interesses ocultos e até outras vezes para não nos indispormos
com certos grupos, nos omitimos e preferimos o silêncio, enquanto a
sociedade grita esperando de nós uma atitude mais comprometida com a
coletividade.

Reverendíssimos Senhores, laicado católico, setores e diversas
pastorais católicas, tenham certeza de que o trabalho do catolicismo através
da CNBB tem sido e continuará sendo de muita valia para a sociedade, e
muitas vezes esse trabalho funciona como uma convocação a nós políticos
a sairmos de nossa letargia, do sono do comodismo e partirmos para ações
concretas que de fato dêem resultados em benefícios dos que mais
necessitam de nossa ajuda.

Parabéns à CNBB pela oportunidade que dá a toda sociedade
de se aprofundar, discutir e refletir sobre os rumos que nossa Amazônia
está tomando. Essa região é rica em biodiversidade, mas está ameaçada
pela ganância de poderosos, inescrupulosos e individualistas.

Excelências, mais razão ainda tenho eu pessoalmente para
agradecer à CNBB pela escolha desse tema, pois como filho de Sena
Madureira, tenho essa escolha como uma homenagem ao vigário da Paróquia
de Sena Madureira, o Frei Paolino Basdassari, exemplo vivo de defesa da
Amazônia, mas que muitas vezes tem sido voz solitária a gritar na imensidão
da floresta e que, mesmo as vésperas de seus oitenta anos de idade, tem se
mantido perseverante a seus ideais.

Agora o Frei Paolino pode ver o objeto de sua eterna defesa, a
Amazônia, ser discutida com profundidade, e agora pode falar de forma
que todos escutem seu grito e juntos possam discutir os problemas
amazônicos, principalmente os que estão mais perto de todos nós, como a
preservação dos nossos rios, dos nossos igarapés e a vida dos nossos
índios, seringueiros e ribeirinhos.

Que frente a essa discussão suscitada pela CNBB, esta Casa
possa dar sua parcela significativa de contribuição e que todos, sociedade
em geral, possamos estar atentos aos apelos de Sua Santidade, o Papa
Bento XVI, que na sua mensagem para Abertura da Campanha da
Fraternidade dizia “é um tempo em que cada cristão é convidado a refletir
de modo particular sobre as várias situações sociais do povo brasileiro que
requerem maior fraternidade.

A proposta para este ano destina-se a promover a fraternidade
efetiva com as populações amazônicas, defendendo e promovendo a vida
que se manifesta com tanta exuberância na Amazônia. Por sua vez, esta
mesma preocupação se insere no amplo tema da defesa do meio ambiente,
para o qual este vasto território constitui um patrimônio comum que, por
sua realidade humana, sócio-política, econômica e ambiental, requer especial
atenção da igreja e da sociedade brasileira”.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra o Deputado Nogueira Lima.

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do PFL) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, companheiros no Salão do Povo, membros
da Imprensa, cumprimento a Mesa em nome do nosso Bispo Dom Joaquim.
E ao plenário em nome do nosso padre e amigo Padre Raimundo lá da igreja
São Sebastião.

A Igreja Católica já fez várias campanhas das quais participamos
ativamente, pois freqüentamos a Imaculada Conceição e ali atuamos
ativamente nos programas da igreja. Todas as igrejas se mostram
participativas, mas o Poder Público nunca tomou partido por alguma delas.

Todos os dias ouvimos que o clima do mundo vai mudar, que a

temperatura do nosso País vai aumentar, que o nível dos mares vai aumentar
assustadoramente. E aí a sociedade como um todo está se imobilizando
para que nada disso aconteça.

A campanha anterior falava das águas e quase ninguém deu
importância. Nós mesmos tivemos um exemplo aqui no Acre. O ano
passado, todos recordam e eu, particularmente, ainda estou assombrado
com o que aconteceu e ninguém tomou providência. Nem o Governo
Federal, nem o Governo Estadual. Nunca tinha acontecido, no Acre, uma
seca tão grande, as queimadas também ficaram sem controle e foram apenas
por quatro meses. E vocês imaginem se no Acre acontecesse o que ocorre
lá no Nordeste? O que iria acontecer aqui conosco? Nós não estamos
acostumados a ficar sem água. As nossas florestas não estão acostumadas
a seca. O que aconteceria se nós passássemos aqui um ano sem chuva,
como aconteceu no Nordeste? O povo do Acre vai embora! Vai morrer
todo o mundo. Não vai sobrar nada! E o que foi feito? Nada! O rio Acre
apartou e não foi feito nada!

Nós temos que acordar, o Brasil tem que acordar. Cada um de
nós tem que fazer sua parte. O poder público tem que deixar de veicular
propagandas que não ensinam nada a população. Nós temos que ensinar
como distribuir o lixo, preservar o meio ambiente. E nós, Deputados, não
temos que ficar só no discurso. Tenho curso de policial florestal feito em
São Paulo e posso orientar como cuidar das cabeceiras dos rios, é fácil
fazer isso. É só o Governo dizer para nossa população o que significa,
realmente, florestania.

Eu acho que está na hora da Assembléia Legislativa encabeçar
essa luta. Cada pecuarista, colono, seringueiro, que plantar ao redor do seu
açude ou nas cabeceiras dos rios que passe sua propriedade, estará
preservando a nossa água.  O lençol freático do rio Acre está correndo um
sério risco e nós vamos pagar um alto preço se não fizermos algo. Que a
Assembléia doe, pois é barato, mudas de buritis para quem quiser plantar.
Que façamos isso, demonstrando o nosso potencial.

Eu tenho uma colônia aqui no Quixadá, e lá eu fiz tudo isso que
eu estou falando aqui. Plantei buriti em todas as cabeceiras das minhas
vertentes.

Essa é uma maneira de mostrarmos para o povo do Estado,
para o Governo, para a Justiça que nós podemos participar ativamente na
preservação do meio ambiente. Não adianta eu estar aqui com este discurso
se não colocá-lo em prática. Então, esse é o momento de nos juntarmos e
não ficar só neste folhetim.

Todos sabem que a Amazônia é importante, que é o pulmão do
mundo e que nós somos diferentes. Todavia, temos que crescer também, já
que não podemos desmatar, cabe ao Poder Público arranjar meios para que
as famílias das periferias dos Municípios não passem fome. Temos que
achar uma solução para que preservemos e não passemos fome.

Temos tudo, mas estamos passando fome, Dom Joaquim. Os
colonos, os seringueiros, não estão tendo condições de sobreviver e estão
vindo para nossa capital. Então, nós temos que repensar esse modelo de
desenvolvimento.

Parabenizo o nosso amigo Cartaxo pelo seu Requerimento;
como também o Deputado Federal Nilson Mourão. Fica então a nossa
mensagem ao novo Governo Binho, que invista neste tema, porque ele é
muito importante para o Acre e para o mundo.

Muito obrigado, Senhor Presidente.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra o Deputado Taumaturgo Lima.

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT) – Quero
cumprimentar a Mesa na pessoa do Presidente, Deputado Edvaldo
Magalhães, autoridades aqui presentes, representantes das Igrejas, Senhoras
e Senhores. Parabenizo a CNBB pelo tema da Campanha da Fraternidade,1
o qual é muito importante. Parabenizo o Deputado Cartaxo, Líder do
Governo e o Deputado Nilson Mourão pelos Requerimentos apresentados.

Quero dizer do meu compromisso com a preservação do meio
ambiente. Alguns anos atrás muitas vidas foram ceifadas, muito sangue foi
derramado das pessoas que defendiam o meio ambiente.

Hoje, nos discursos que nós estamos vendo, muita coisa mudou.
Estamos querendo achar um culpado por todas as mazelas que vem sofrendo
o nosso meio ambiente. Eu penso diferente, não é hora de culparmos
ninguém. Eu sou otimista, é hora de nos unirmos para preservar a nossa
fauna, nossa flora e o nosso planeta. Não é só através desse tema da CNBB
que vamos conseguir êxito, porque existem muitas pessoas defendendo a
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nossa natureza. Por esse motivo discordo de alguns que me antecederam e
perguntavam o significado de cidadania. Cidadania é todo esse trabalho
que foi feito pelo Governo da Frente Popular, nos 22 municípios.

Foi dito aqui, na apresentação da campanha, que se conhecia a
realidade que vive os povos da floresta. Eu queria me ater apenas a esse
ponto. Sempre foi feita a defesa do meio ambiente, mas isso foi feito por
uma minoria, somente agora é que se conseguiu aglutinar forças políticas.
Durante muito tempo a questão do meio ambiente ficou esquecida,
principalmente, o ribeirinho, o homem do campo.

Todos os investimentos que são voltados para o meio ambiente,
para promover melhorias na qualidade de vida, são bem vindos. O homem
é quem vai cuidar do meio ambiente, da nossa terra, de nossa fauna, de
nossa flora, do nosso ar. Então, nós temos que cuidar deste homem,
principalmente daquele que está abandonado nas mais distantes
comunidades.

E eu tenho certeza, que com a vontade e o compromisso que o
homem do campo, os ribeirinhos, a comunidade indígena têm em preservar
o meio ambiente, o panorama ambiental tende a mudar. Tenho certeza que
o meio ambiente e o homem conseguem viver na mais perfeita harmonia
neste planeta.

Obrigado.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra a Deputada Antonia Sales.

Deputada ANTONIA SALES (PMDB) – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, Bispo Dom Joaquim Pertenez, da Diocese de Rio
Branco, demais representantes das diferentes associações e órgãos públicos,
Senhores do Salão do Povo, quero parabenizar a Conferência Nacional dos
Bispos, que traz o tema “Fraternidade e Amazônia, e o slogam Vida, e
Missão neste Chão.

Eu entendo como nossa missão o que nós podemos fazer. Quais
as alternativas que temos para preservar a Amazônia. Este chão nos pertence.
Esse Bioma, com toda a sua biodiversidade precisa ser preservado. Se
houve modificação do habitat dessa biodiversidade, a natureza pode se
rebelar contra o homem. Falar de meio ambiente nós devemos também
pensar, fazer uma reflexão de maneira sintética, mas retórica e dizer assim:
não podemos dizer quem são os culpados? Se formos na história, como
bem colocou o Deputado Cartaxo, quero inclusive, parabenizá-lo por esta
Sessão Solene, quando se referiu que há quatrocentos anos a biodiversidade
da Amazônia está sendo depredada. Eu poderia ir até mais além e perguntar:
O que gerou a Revolução Industrial? Foram os grandes interesses de países
de primeiro mundo que queriam se firmar como potências econômicas.
Foram eles que devastaram primeiramente as suas florestas e também
acabaram com a maioria dos índios que ali viviam. Eles, sim, sabiam cuidar
e preservar a natureza. Uma família que se dedica a cultivar para o seu
sustento ela não depreda, apenas tira o necessário para sobreviver. O índio
é um exemplo de vida. Eles mostram como temos que cuidar da nossa
natureza, das nossas florestas, do nosso bioma.

Quando fui fazer o curso de Gestão Ambiental, comecei a me
conscientizar da questão ecológica e ambiental. Antes eu achava que isso
era papo de gringo. Hoje em dia sei que nós temos que proteger o que é
nosso, não podemos permitir que outras pessoas queiram nos ensinar o
que temos que fazer.

Meu esposo é agropecuarista. Hoje nós estamos reconhecendo
o que fizemos de errado e estamos tentando reverter a situação. Então são
essas ações que nós temos que fazer individualmente, começar por nós
mesmos, aquilo que nós poluímos, nós degradamos, temos que recuperar.
Como legisladores se não temos uma lei que impeça o despejo de lixo
inatura nos esgotos e nos Rios, temos que criá-la. Esses produtos químicos
das Indústrias que estão sendo jogados nos rios, acabando com as vidas
dos peixes, temos que acabar. Temos que começar também a plantar árvores.
Quem produz lixo que plante suas árvores. Agora eu quero fazer um alerta:
nós não podemos aceitar o modismo que os países do Novo Primeiro
Mundo estão querendo implantar aqui na Amazônia uma grande quantidade
de lixo. O famoso hidróxido de carbono, causador do aquecimento global.
E ainda querem que plantemos por eles. Nós temos que nos preocupar
com o nosso povo e eles que plantem para limpar o oxigênio.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra a Deputada Naluh Gouveia.

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) – Senhor Presidente,

Senhoras e Senhores Deputados, Senhores da Mesa, companheiras e
companheiros, eu quero dizer que a CNBB é uma entidade que eu respeito
muito. E como foi relatado aqui, cada ano, a Campanha da Fraternidade
traz temas para serem discutidos e refletidos por cada cidadão e cada
cidadã.

Este ano o tema é mais importante, porque não iremos falar
apenas sobre a Amazônia, mas também sobre qual é a nossa missão em
relação à Amazônia. Por isso o tema é “Vida e Missão neste chão”. A
palavra missão não está aí por acaso.

Eu tenho uma amiga, a irmã Rosa, serva de Maria, que saiu lá
da Base, lá da beira do rio, para ir à Indonésia cumprir uma grande missão.

E eu fico impressionada que a maioria de nós que estamos aqui,
já vimos cumprindo essa missão. O problema é que muitos ainda não
cumpriram.

Quero parabenizar o Deputado Cartaxo por ter convidado para
virem aqui católicos, evangélicos, daimistas, pessoas da Seicho-no-iê, pois
todos têm uma responsabilidade muito grande na hora de se discutir a
tolerância no que se refere as adversidades de sexo e gênero das pessoas
que moram na Amazônia e no Brasil, pois ainda temos relatos sobre
homossexuais que foram mortos por causa do preconceito.

Essa discussão da Amazônia surgiu sob o manto do preconceito.
Os chamados xiitas diziam que a Marina não ia deixar botar mais um
calango nas estradas. É importante essa discussão para acabar com a
hipocrisia existente, porque aqui se começa falando em nome de Deus,
dizendo o quanto Deus é importante, mas no dia-a-dia tem-se uma prática
nojenta de pegar criancinhas nas esquinas das nossas ruas; de se abusar das
pessoas, de não se respeitar as questão relacionadas aos homossexuais e às
mulheres.

As Igrejas têm que ter a cara da Amazônia. Nós sempre tivemos
a cara da Amazônia. Eu sempre via nos muros frases, como: “Dom Moacir
é comunista”. Então, não nos cobrem. Não venham falar aqui sobre qual
Amazônia, vocês querem que falemos. A dos sonhos? A não sei das quantas?

A Senadora Marina, há vários anos não pode entrar em Cruzeiro
do Sul. Quando eu denunciei numa discussão aqui a questão dos
narcotraficantes, eu fiquei impossibilitada de entrar várias vezes em
Cruzeiro do Sul. Isso não pode! É preconceito demais que existe nesta
terra! Mas o que me dá mais nojo não é só o preconceito, são as duas caras
que eu vejo nas pessoas.

Eu quero pedir desculpas por esse desabafo, mas é que hoje de
manhã eu não agüentei ver uma televisãozinha babaca fazendo uma enquete
sobre um projeto que eu apresentei aqui, que dá direitos a companheiros e
companheiras que fizeram opção de gostarem de mulheres, de homens ou
de qualquer coisa, a simplesmente terem o direito de quando morrerem seu
parceiro ou parceira, dizer: eu dividi minha vida com aquela pessoa, seja
homem ou mulher, e tenho o direito de ficar com as coisas dela. Isso é
discutir a Amazônia! Isso é discutir o Brasil! Isso é discutir a vida, e dar
direito a essas pessoas de serem felizes e de não serem perseguidas.

Eu fico pensando como é que vem gente lá de fora, constrói um
patrimônio como uma televisão, e eu não consigo imaginar, só para concluir,
Senhor Presidente, como essa Senhora Antônia Lúcia, uma minhoquinha
que não pode ser chamada de minhoquinha, porque minhoca é uma coisa
muito boa, fertiliza a terra, faz esse tipo de insulto ao povo acreano. Eu
não aceito e não admito que seja feita esse tipo de enquete provocativa.
Isso não é certo e não é justo. Isso não é evangelizar. Não foi isso que eu
aprendi, quando eu estava fazendo o Catecismo no Colégio das Irmãs. O
que a irmã Regina me ensinou foi que devemos antes de tudo respeitar
todos os seres humanos, com suas opções, com os seus defeitos e com
suas virtudes.

A Amazônia não pode ser discutida sob o manto do preconceito.
E não venham nos dizer sobre qual Amazônia nós iremos falar. Eu proponho
que falemos sobre uma Amazônia sem preconceito, sem racismo e sem
intolerância; respeitando, principalmente as pessoas que aqui moram.

Obrigada!
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Em nome
da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, eu gostaria de agradecer a
todos os representantes das mais diversas organizações religiosas da
sociedade civil, ao Bispo Dom Joaquim, que nos brindou com a sua
presença. Em seu nome gostaríamos de parabenizar a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, por essa iniciativa corajosa de retomar a questão da
Amazônia e do meio ambiente e por colocar em debate a sobrevivência do
Brasil e do planeta.

Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente Sessão
Solene, e convocamos uma Ordinária para dia e hora regimental.
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