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9ª SESSÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA
DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 14 de março de 2007
Presidência: Deputado EDVALDO MAGALHÃES
Secretaria: Deputado JUAREZ LEITÃO

PRESENTES: Deputados CHICO VIGA, JUAREZ
LEITÃO, NALUH GOUVEIA, TAUMATURGO LIMA, do

PT; EDVALDO MAGALHÃES, MOISÉS DINIZ,
HELDER PAIVA, do BPR; CHAGAS ROMÃO, do PMDB;
DONALD FERNANDES, LUIZ GONZAGA, do PSDB;

ELSON SANTIAGO, MARIA ANTONIA, do PP;
DELORGEM CAMPOS, WALTER PRADO, do PSB;
NOGUEIRA LIMA, do PFL; IDALINA ONOFRE, do PPS;

LUIZ CALIXTO, do PDT; ZÉ CARLOS, do PTN;
GILBERTO DINIZ, do PT do B.

AUSENTES: Deputados FRANCISCO CARTAXO,
MAZINHO SERAFIM, PERPÉTUA DE SÁ, do PT;
ANTONIA SALES, do PMDB; JOSÉ LUÍS, do PMN.

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/GAB/N. O9/2007, do Chefe de Gabinete,
Senhor Marcelo Roberto Machado Torres, informando que o

Deputado José Luís não estaria presente na Sessão do dia 06/
03/2007, pois estaria no Rio Grande do Sul, para tratamento
de saúde;

Ofício N. 060/GDN/ALEAC/2007, da Deputada
Naluh Gouveia, comunicando que não estaria presente na
Sessão do dia 13/03/2007, pois se encontraria em audiência

pública no Fórum Barão do Rio Branco;
Indicação N. 06/2007, acompanhada de

justificativa, de autoria do Deputado Mazinho Serafim,
solicitando ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Justiça e
Segurança Pública, para que estude a possibilidade da
implantação do Instituto Médico Legal no Município de Sena
Madureira;

AVISO/2007, informando a celebração do
Convênio nº 850018/2006, em 12/12/2006, relativo ao Processo
nº 23400.011209/2006-95, com a Secretaria de Educação do
Estado do Acre, no valor total de R$ 3.832.280,00, visando

atender aos alunos matriculados no Programa/modalidade

Educação Básica.

PEQUENO EXPEDIENTE

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) – Senhor
Presidente, Senhora e Senhores Deputados, eu queria trazer

para esta Casa uma discussão de um levantamento que a
nossa assessoria está fazendo e queria ver se culminaria com
uma audiência pública que faremos sobre essa questão de

loteamento no nosso Estado.
É escandaloso, chega a ser criminoso, essa questão

de loteamento, porque quem acaba pagando esses terrenos

somos todos nós. Eu, sinceramente, acho que há uma certa
omissão do Poder público principalmente da Prefeitura e do
Ministério Público com relação a essa situação.

Esse lote, por exemplo, situado no antigo Areal, fica
dentro de um lago e a moradora disse que lá tem muita cobra.
E quem acaba pagando por isso somos nós. Quando se dá

uma autorização para loteamento, a área tem que ter toda
uma Infraestrutura. Nesse lugar, o qual acabei de me referir
moram crianças, pessoas de idade e o mais gritante é quando

mexem num fio da rede elétrica, cai a energia de todas as
casas.

Essa foto mostra um igapó passando aos fundos da

propriedade. Não tem condição de se discutir Saúde pública
morando nessa situação, nesse lugar. Deputada Maria Antonia,
é remar contra a maré. Isso aqui não é nenhum ramal, é no

centro da cidade.
Olha a situação dessa criança, está sozinha! Eu fiz

questão de tirar essa foto, porque estou muito feliz com o

Governador, quando anuncia que vai construir mais de 100
creches. Realmente nós precisamos dessas benfeitorias,
porque a maioria dos pais trabalha fora e acaba deixando seus

filhos sozinhos.
Engraçado que o Segundo Distrito passou a ser de

duas pessoas. Na verdade, eu conhecia um, o Jimmy Barbosa,

agora tem um Senhor chamado Nabor, que também é dono
de parte do Segundo Distrito.

Atrás do Cemitério Jardim da Saudade tem outro
loteamento nessa mesma condição. O Poder Público não pode
fechar os olhos para essa situação. A prefeitura tem que fazer
uma investigação, porque é ela que dá autorização para
loteamento. Os donos desses loteamentos estão usando de
má fé. Esses são atos criminosos que não podemos aceitar.

Estou fazendo uma representação ao Ministério
Público, à Prefeitura com base nessas fotos, pedindo do Poder
Público algum tipo de punição a esses donos de loteamentos,
que cometem atos criminosos dentro do nosso Estado.

Obrigada.
(Sem revisão do orador)

EXPEDIENTE

PEQUENO EXPEDIENTE
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Deputado DONALD FERNANDES (Líder do

PSDB) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, amigos
no Salão do Povo, eu estou fazendo uma Indicação, para que
o Governo do Estado construa uma Maternidade de baixo

risco, porque a Maternidade Bárbara Heliodora, tem hoje
menos leitos do que tinha em 1949, quando foi fundada, e hoje
ela assume os partos de risco do estado inteiro. Todo e qualquer

parto, que tenha risco, de qualquer município é transferido
para a Maternidade e ela tem que atender.

Alto risco é aquele parto em que a criança tem

dificuldade para nascer, que precisa de um atendimento
urgente, como uma cesariana, uma intervenção médica
urgente, e o de baixo risco é aquele que nasce com facilidade,

sem muitos transtornos.
Eu estou sabendo que o Governador vai gastar mais

de um milhão de reais na recuperação da Maternidade Bárbara

Heliodora, e já anunciou que será construído mais de 20 leitos.
Precisaria construir também uma UTI neonatal, que é muito
importante. Mas a Maternidade, mesmo com mais vinte leitos,

ainda tem o que melhorar.
Eu não acho que esses gastos são inúteis, mas essa

obra poderia ser repensada. Gostaria até que isso chegasse

ao Governador, através de seu Líder. Talvez os custos fossem
menores para fazer a feira da UTI neonatal e não os aumentos
de leitos e transformar aquela casa em Maternidade de alto

risco, ou seja, só os partos de gravidade iriam para lá. Deveriam
ser instalados laboratórios de análises, aparelhos de ultra-
sonografia, dopplerfluxometria, para ver os casos de gravidade

do bebê, sobretudo se ele está passando mal, se está havendo
problemas de vascularização cerebral. Uma maternidade de
risco não pode funcionar sem esses equipamentos. É brincar

com a saúde pública! Não dá mais! Então, que o Governador
não gaste só com leitos. Que faça a UTI neonatal, mais que
faça também uma maternidade de baixo risco. Na minha

Indicação eu aconselho que seja na Baixada da Sobral, porque
lá a população é muito grande e provavelmente vai atender
mais pessoas.

Não fiz um anteprojeto, porque demorava mais tempo
para ser elaborado, então estou apresentando na forma de
Indicação. Acho que deveria ser pensada a possibilidade de

em vez de gastar em aumento de 20 leitos, fazer uma UTI
neonatal e outros benefícios; fazer uma maternidade de baixo
risco no Segundo Distrito.

Semana passada quando estávamos comemorando
aqui a semana da mulher, Deputada Idalina, eu fui chamado
na Maternidade para atender um caso de uma Senhora
extremamente mal atendida na hora em que estava dando à
luz a seu filho. Essa Senhora chegou a Maternidade em uma
quinta-feira e ficou até o sábado e os médicos não indicaram
a cirurgia, porque havia lá na parede, e eu já havia denunciado
isso aqui, um placar, onde colocavam os médicos num score

perverso: menos cesarianas, fichazinha amarela, pouca

cesariana, verde, muita cesariana, vermelha, e todos olham
para esse painel do corredor de maneira anti ética, deixando
os médicos em situação constrangedora. Isso foi determinado

pelo Diretor que se chama Edvaldo Amorim. E os médicos,
então se encolheram um pouco, e essa mulher penou de quinta-
feira até sábado para receber o atendimento e quando

resolveram realizar a cesariana não havia anestesista. É uma
coisa a ser apurada, com certeza.

Entrei com uma ação no Ministério Público e no

Conselho Regional de Medicina para que investiguem o
ocorrido.

É preciso fazer as coisas mais certas. Uma

maternidade com 60 leitos para atender baixo e alto risco é
sem dúvida uma coisa impossível. Quase a metade dos partos
daquela maternidade vão para o Santa Juliana. Dos 320 partos

por mês, 220 são feitos no Santa Juliana, porque a Maternidade
Bárbara Heliodora não tem condições de atendimento.

É tema para ser repensado: se vai se gastar 1 milhão

de reais para fazer vinte leitos, talvez fosse melhor construir
uma maternidade de baixo risco; fazia na Sobral, com parteiras,
com médicos experientes, não teria risco nenhum e só iria

para a Maternidade Bárbara Heliodora os casos com
gravidade.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO
MAGALHÃES) – Queríamos fazer o registro da presença

em nossa Casa, do companheiro Manoel Monteiro, Presidente
da Associação de Moradores do bairro da Praia, no Município
de Tarauacá, o maior bairro daquela cidade.

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do BPR) –
Senhor Presidente, Senhores Deputados, mesmo tendo

chegado na madrugada de Capixaba, acordei cedo para ler os
jornais e encontrei aqui uma resposta do Superintendente, em

exercício, do Ibama ao Secretário da Assembléia Legislativa.

O Senhor Sebastião Santos, que coincidentemente, Deputado

Luiz Calixto, é cunhado do denunciado, diz assim: “Todas às

vezes que as equipes do IBAMA trabalham corretamente, na

aplicação da Lei, é mal vista pelas pessoas que praticam o

ilícito”. Ora! Se o Deputado Juarez denunciou o fiscal do

IBAMA, o Deputado é quem está praticando o ilícito? Ele vai

mais longe e diz assim: “Santos comparou a denúncia a outros

fatos ocorridos em Feijó, que segundo ele estão relacionados

com fatores políticos”. Sem transformarmos isso numa crise,

o mínimo que esse cidadão tem que fazer é explicar para a

Assembléia Legislativa o que ele quis dizer. Então, minha

proposta é que a Mesa Diretora marque uma audiência com

o Superintendente do IBAMA.
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A Comissão de Legislação Agrária vai se colocar à

disposição para que ele ou o Superintendente explique o que
ele quis dizer com relação à prática do ilícito, por parte de um
Parlamentar e membro da Mesa Diretora.

Se ele quiser, pode procurar um Deputado para fazer
o debate conosco. Um Deputado não vai bater boca com
funcionário público. O nosso papel aqui é debate político e

aqui tem que ser respeitada a opinião do Parlamentar,
independente de ser da Base do Governo ou da Oposição, e é
isto que esta Casa tem tido, uma boa relação, inclusive com

os Deputados de Oposição. Então, a minha sugestão é que a
Mesa acione a Superintendência do IBAMA.

O Deputado Juarez trouxe três centenas de

assinaturas de trabalhadores rurais de Feijó e será que todos
são criminosos? Estão todos cometendo atos ilícitos?

Nós não queremos entrar no debate e nem vamos

fazê-lo, porque não precisamos. Não queremos ficar
desenterrando cadáveres, fortunas de fiscais, os quais V. Exas.
conhecem o salário. Não queremos este debate porque

achamos que ele não é mais importante para o Acre, que hoje
é um Estado que olha para frente. Agora, não ataquem o
Parlamento. Não confundam a população acreana. Isso sai

na televisão, nas rádios, não são apenas os leitores de jornais
que tomam conhecimento desses fatos. E para a população
acreana, o fiscal é um homem santo. Tem um patrimônio

compatível com o seu salário. Está cumprindo o seu papel,
defendendo a legislação ambiental e o Deputado Juarez está
defendendo o ilícito. É isso que foi passado para a população,
e nós precisamos esclarecer isso.

(Sem revisão do orador)

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do PFL) –

Senhor Presidente, Senhores Deputados, companheiros no
Salão do Povo, companheiros da Imprensa, Deputado Moisés
Diniz, eu me somo ao discurso de V. Exa. e solicito à Mesa

que tome as providências, porque temos que defender este
Poder, pois para isso fomos conduzidos para cá pela população,
para defender seus interesses e seus direitos.

Como V. Exa. disse que são trezentas assinaturas.
Então há trezentos bandidos lá em Feijó, Deputado Juarez? É
complicado uma cidade bem pequenina como aquela ter
trezentos bandidos! Então, nós temos que agir. A Assembléia
tem que defender este Poder e nós vamos defender os nossos
direitos de voz aqui, com o maior rigor. Eu tenho certeza que
a Presidência desta Mesa, hoje, preza muito por isso. Então
podem contar comigo, Deputados Juarez Leitão e Moisés
Diniz, para assinar um Requerimento solicitando a presença
do Superintendente do Ibama e da pessoa que fez a declaração
no jornal.

Senhor Presidente, acompanhando essa discussão
nacional e vendo a situação no nosso Estado, ficamos muito

preocupado. Eu não estou vendo nenhuma ação do Governo

e nem das nossas autoridades do setor de Segurança contra o
que está acontecendo no nosso Estado. E também no que se
refere ao que está acontecendo no país, eu estou

acompanhando a Câmara e o Senado e não vejo nenhum
Deputado Federal ou Senador do Acre se preocupando com
a nossa situação e a do país, embora esse assunto esteja sendo

discutido todos os dias na Câmara e no Senado Federais.
Nesse final de semana, nós tivemos cinco crimes

bárbaros, envolvendo toda a sociedade, mas ninguém vê o

Governo e nem a Secretaria de Segurança anunciar ou propor
um plano em defesa da população da nossa cidade.

Eu tenho o exemplo de uma Senhora que trabalha

na minha casa. Um elemento entrou na casa dela e pegou o
celular da sobrinha dela. Nós demos parte à polícia que foi lá
e prendeu o cidadão. No ato da prisão foi encontrado dentro

da casa desse cidadão um revolver 38, novinho. E esse cara
já é fichado na polícia. Ele é traficante. Então ele foi preso,
mas à tarde já estava solto. Se eu não me engano, porte de

arma é crime inafiançável e pelo que eu sei, ele pagou três mil
reais, e saiu da delegacia. E agora, ele está ameaçando a
pobre da mulher, porque ele mora ao lado da casa dela. Então,

Senhores Deputados, onde é que nós vamos parar? Como é
que nós vamos ter a certeza de que estaremos em segurança
na nossa casa, se os marginais, se os traficantes, se os

assaltantes estão tomando conta da cidade? Daqui a pouco,
cada Deputado, cada cidadão vai precisar de um segurança
na sua casa. E não é isso que nós queremos.

Eu estou cansado de dizer que a população do nosso

Estado é muito pequena para termos tantos assaltos, tantos
crimes, tantas bocas-de-fumo nesta cidade. Senhores
Deputados, a nossa cidade é muito pequena e nós só temos

uma saída que são as estradas. Os pequenos traficantes não
andam de avião; quem anda são os super traficantes. Os
traficantes do tipo pé-de-chinelo daqui do Acre, não andam

de avião e também não andam de barco, porque de barco fica
muito difícil chegar em qualquer lugar.

Será que nós não sabemos onde são as bocas-de-
fumo de Rio Branco? Lá em Cruzeiro do Sul, Deputada
Idalina, é tão pequeno que todo mundo sabe onde vende; lá
em Tarauacá é formado quase por uma rua só, como é que
não vai saber? Vamos tomar essas providências, porque nós
estamos cercados. O Brasil hoje está vivendo um momento
difícil com o crime organizado. E ainda estamos gastando
milhões e milhões com essas pessoas que estão no presídio,
comandando o crime organizado aqui fora.

Eu vi ontem a Oposição preocupada com uma CPI
e a Situação preocupada com outra coisa, enquanto vários
Senadores estavam chorando porque em Estados, como:
Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo, a violência está um
absurdo. Aqui no nosso Estado também está um absurdo e
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nós estamos fazendo o quê? Será que não dar para o

Governador Binho chamar a Assembléia, se não quer chamar
o Deputado Nogueira Lima, mas chame o Deputado Walter
Prado, chame as pessoas que estão envolvidas com a

Segurança Pública, as Ongs, as Igrejas e as Comunidades
Eclesiais de Base para fazerem um estudo do nosso Estado e
ver como poderemos ajudar. Agora vamos fazer uma coisa

séria, que tenha continuidade e que pelo menos diminua a
violência no nosso Estado, porque nós temos condições de
diminuí-la. Eu tenho experiência nisso e sei que dar para

diminuir, dar para termos uma Segurança em que o cidadão
possa confiar de que ele vai sair para trabalhar e voltará à
noite para casa, porque isso não está acontecendo.

Várias pessoas já foram assaltadas ou tiveram seu
comércio arrombados ali no mercado da 6 de agosto. Mesmo
tendo um Box da Polícia Militar naquele local, não resolve o

problema, porque num dia prende-se um bandido e no outro
ele já está solto. Portanto, Senhores Deputados, a Assembléia
Legislativa tem que tomar uma posição a esse respeito.

(Sem revisão do orador)

Deputada MARIA ANTONIA (Líder do PP) –

Senhor Presidente, Senhores Deputados, pessoas que se
encontram no Salão do Povo, Imprensa, quero parabenizar a
Deputada Naluh pela preocupação com as pessoas que estão

desasistidas e que precisam ser olhadas, principalmente pelos
Parlamentares.

Na campanha, eu visitei o bairro Preventório, antigo
Morro do Marrosa, e ali ficamos realmente estarrecidos,

Deputada Naluh, com tantas pessoas precisando que alguém
olhe para elas. Lá tem uma casinha bem pequenininha, deve
ser dois por três, e eu fiquei muito triste, emocionada em ver

uma senhora morando naquela situação.
Graças a Deus tivemos oportunidade na vida, e se

Deus quiser vamos ajudar aquela Senhora, para que ela tenha

uma vida melhor.
Quero, aqui, apresentar duas Indicações.(Lendo)
Aqui, na Indicação, não foi citado Porto Walter e

nem Marechal Thaumaturgo, mas acho que lá também ocorre
este tipo de problema e que é muito constrangedor na região,
onde as pessoas de baixa renda lutam com muito sacrifício
para comprar seus eletrodomésticos e os mesmos às vezes
chegam a queimar ou dar algum problema.

Peço à Mesa Diretora que, por favor, encaminhe ao
Presidente da Eletroacre esta Indicação, para que sejam
tomadas as devidas providências o mais rápido possível.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) –
Senhor Presidente, Senhores Deputados, ontem, participando
ativamente de todos os debates, prestei o meu apoio a denúncia

que foi feita pelo Deputado Juarez Leitão com relação a

perseguição engendrada pelo gerente do Ibama. Naquela
ocasião, disse ao Deputado Juarez que a obrigação de qualquer
servidor público, no exercício de suas funções, é cumprir a lei,

respeitando, sobretudo, o direito das pessoas mais carentes e,
às vezes, não tão informadas.

Agora, Senhor Presidente, não podemos, de forma

alguma, transformar a Assembléia Legislativa num tribunal
de inserção, onde tenhamos todo o direito de falar tudo o que
quiser. Tirando, ao mesmo tempo, o direito das pessoas

responderem. Nós não podemos aqui fazer acusações e ao
mesmo tempo tirar o direito das pessoas de se defenderem,
porque se agirmos assim, seremos uma Casa antidemocrática.

Não concordo absolutamente em nada com o que
disse o gerente do Ibama, mas não posso tirar o seu direito de
defender o seu servidor. Aproveito também para fazer elogios

ao Jornal A Tribuna que publicou a matéria em primeira página
e concedeu direito ao servidor manifestar a sua opinião.

Deputados Moisés e Nogueira Lima, eu estou usando

este exemplo, para dizer que é muito ruim quando você é
julgado por um tribunal de inserção, sem ter o direito de se
defender.

Obrigado, Senhor Presidente.
(Sem revisão do orador)

GRANDE EXPEDIENTE

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) –
Senhor Presidente, Senhores Deputados, é muito chato quando

alguém é agredido e não consegue expressar a sua opinião, e
foi exatamente o que aconteceu comigo, ontem, na TV Gazeta,
em razão daquela discussão que nós tivemos aqui. Não sei

quais as informações que o repórter da TV Gazeta, meu
particular amigo, Adailson Oliveira, um competente jornalista,
fez para o “Gazeta Alerta” e o “Jornal A Gazeta”. Eu tomei

conhecimento das graves acusações do Adailson, quando assisti
ao jornal da noite. É ruim ser agredido sem poder se defender.
As minhas posições, ontem, com relação ao Senador Tião

Viana, à política de Saúde neste Estado, estão mantidas.
Um Vereador chegou a me classificar como um

desocupado. Não tenho nem palavras para respondê-lo V.
Exªs. me conhecem. E um outro Vereador, Márcio Batista,
chegou a perguntar o que eu estava fazendo sábado, à noite.
Posso afirmar para o Vereador Márcio Batista que eu não
estava na igreja, nem tão pouco numa boca de fumo, ou
acompanhado de menores. Provavelmente, eu estivesse na
minha casa. Porém, o mais grave, Deputada Idalina e Maria
Antonia, é você ser agredido, sem ter o direito de se defender.
Se não fosse possível me ouvir, que não fizesse a matéria.
Não é correto fazer matérias para atender interesses do
Governo.

GRANDE EXPEDIENTE
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Sei que tenho problemas, inclusive pessoais com os
donos de canais de televisão aqui do Acre, porque eles gostam
daquela Oposição consentida, mais ou menos e eu não faço

esse tipo de Oposição. Quem quiser colocar minhas
declarações no jornal que as coloque; quem não quiser, não
tem problema, mas me dê o direito, pelo menos, de apanhar

me defendendo e não da forma covarde como estão fazendo:
batendo em alguém com as mãos amarradas, em alguém que
está com os pés fora do solo. Isso não é procedimento

jornalístico, isso não é uma atitude correta. As minhas posições
a cerca da Saúde estão taquigrafadas e reafirmo todas. Não
tiro uma vírgula sequer.

Liguei para o Diretor da TV Gazeta pedindo direito
de resposta. Eu queria dizer lá o que eu disse aqui, sem retirar
e nem acrescentar uma vírgula. O que não se pode é

transformar a nossa Imprensa num tribunal de inserção. Às
vezes, arvoro-me ao direito de fazer críticas que acho corretas,
mas não tiro o direito daqueles de me contestarem.

Obrigado, Senhor Presidente.
(Sem revisão do orador)

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT)
– Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Imprensa, ouvintes no Salão do Povo, eu quero utilizar esta

tribuna, hoje, para me associar aos discursos dos Deputados
Moisés Diniz e Nogueira Lima, com relação à matéria que
saiu no jornal “A Tribuna”. É lógico que nós, aqui nesse

plenário não somos tribunais de exceção e nem temos essa
pretensão, mas não podemos admitir que o Secretário da
Assembléia Legislativa, Deputado Juarez Leitão, seja atacado

da forma que está sendo, porque quem ler um jornal e fizer a
sua interpretação não terá dúvida de que o relato do Presidente
do Ibama, sobre a denuncia, que o colega fez é verdadeiro e o

Deputado está cometendo atos ilícitos em Feijó.

Pelo que eu conheço do Deputado Juarez Leitão,

eu tenho certeza da sua integridade e de como ele conduz a

sua vida; ele jamais utilizaria esta tribuna para atacar quem

quer que seja, Deputada Idalina Onofre, principalmente, sobre

questões políticas. Ele veio aqui sim, nas amparado pela força

do Sindicato Rural com trezentas assinaturas. Portanto, esta

não é uma denúncia do Deputado Juarez Leitão e sim do

Sindicato Rural e de população ribeirinha dos municípios de

Feijó e Tarauacá. Ele está apenas sendo o emissário desta

questão. E está cumprindo o seu dever de Deputado ao trazer

esta denúncia para esta Casa, e faz muito bem. Por isso, eu

me associo a essa causa e eu tenho a certeza que o

Superintendente do Ibama vai tomar as devidas providências,

sem que o fiscal seja prejudicado, dando a ele todo o direito

de defesa que a Constituição lhe garante e o regime estatutário

da qual ele faz parte, é o RJU.

Eu faço esta defesa com muita tranqüilidade e com
consciência de que o Deputado Juarez Leitão está defendendo
aqueles produtores rurais, humildes, que foram multados e

não têm como pagar. São pessoas de famílias que estão
defendendo o pão de cada dia. E estão precisando que esta
Casa também lhes auxilie.

Deputada NALUH GOUVEIA (PT – EM PARTE)
– Eu quero agradecer o aparte e dizer que eu acho que há um

equívoco muito grande por parte da nossa função, enquanto
Parlamentar. Na verdade, nós representamos o povo e quando
estamos diante de problema como esse, temos que falar.

Então, o Deputado Juarez Leitão, está corretíssimo em
denunciar. Inclusive, eu fiquei estarrecida, quando vi a matéria
sobre a questão dos Vereadores, que o Deputado Luiz Calixto

colocou aqui. Mas, eu não consegui compreender, porque na
verdade, se o Senador Tião Viana tivesse me convidado para
fazer aquela peregrinação aos Posto de Saúde e Hospitais, eu

teria o maior prazer em acompanhá-lo. Porque na verdade
essa é a nossa função, de ver o que está funcionando ou não.
E nós temos que falar com precisão e propriedade. Se eu não

tivesse ido ao loteamento, pegado lama, atolado o carro, para
tirar as fotos, eu não falaria com a precisão que estou falando
aqui. Os Vereadores ficam mais nas suas cidades e são

abordados diariamente. Portanto, eles têm que fazer essas
denúncias com tanta propriedade. Será que o Deputado Luiz
Calixto está criticando porque eles foram averiguar a situação

dos hospitais e postos de saúde? Eu inclusive, vou propor que
o Senador Tião Viana, chame todos os Senhores, porque eu
quero ir também, por ele ser uma pessoa da área e tem

conhecimento para falar de saúde. É como o Deputado Juarez
Leitão fala aqui sobre a questão rural. E o Deputado Moisés
Diniz fala sobre questão agrária. Ou eu falo sobre Educação.

Cada um de nós tem um conhecimento. E nós pegamos essas
informações e verificamos minuciosamente, para termos
respaldo sobre aquele assunto e assim fazermos o nosso

trabalho. Portanto, eu acho que houve um equívoco, por parte
do nobre colega Deputado Luiz Calixto.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT – EM
APARTE) Deputado Taumaturgo Lima, agora o Regimento
permite que nós façamos aparte sentados. Então, eu gostaria
apenas de reafirmar tudo aquilo que eu disse ontem e hoje, de
manifestar o nosso apoio a preocupação do Deputado Juarez
Leitão e quase trezentos produtores que se manifestaram
contra as arbitrariedades que estão sendo cometidas pelo
Superintendente do Ibama, lá em Feijó. A correção que eu fiz
é que nós temos que ir mais além, pois o Deputado Juarez
Leitão, fez a denúncia e tem a nossa solidariedade. E disse
que nós não podemos tirar o direito do Presidente do Ibama
de defender o seu servidor. Ora, se nós aqui temos o direito
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de dar uma opinião que não seja do agrado do servidor, nós

não podemos tirar o direito do Superintendente de agir em
defesa do seu subordinado; porque se assim o fizermos, nós
estaremos agindo como tribunal de execução. Com relação

ao debate de ontem, a Deputada Naluh Gouveia aproveitou,
em seu aparte, para fazer um discurso. Queria dizer que há
oito anos a Frente Popular visita hospitais e postos de saúde.

Então, seria preciso fazer uma visita agora para conhecer os
problemas? Isso é uma ineficiência dos gestores. Porque há
oito anos o Deputado Moisés Diniz sabe que o Hospital de

Tarauacá caiu. Não é preciso ele ir mais a Tarauacá para ver
isso. Porque eu tenho essa preocupação, de fazer a crítica e
de denunciar, mas ao mesmo tempo ter a tolerância, o cuidado

e o respeito de ouvir a contradição. O que falei é que nós
temos que defender, inclusive, eu fiz um elogio ao jornal “A
Tribuna”, as duas versões. Pois, da forma que nós apoiamos

aqui a denúncia dos produtores rurais de Feijó, isso não é
suficiente para impedir alguém de fazer a defesa do Gerson.
Na minha opinião nós estamos chovendo no molhado, porque

o PT manda no Governo do Estado, nas Prefeituras de Feijó e
de Rio Branco e na Presidência da República. A Ministra do
Meio Ambiente, que hierarquicamente é superiora, já poderia

ter demitido. Agora, o que nós não podemos é tirar o direito
das pessoas falarem.

Deputado TAUMTURGO LIMA (Líder do PT)
– Quero incorporar o aparte dos Deputados Naluh Gouveia e
Luiz Calixto. Eu só quero aqui Deputado Luiz Calixto, para
encerrar esse assunto, complementado com a entrevista do

Senhor Sebastião Santos, quando ele diz que todas as vezes
que as equipes do Ibama trabalham corretamente na aplicação
da lei, são mal vistas pelas pessoas que praticam o ilícito.

Então, está muita claro a acusação ao Deputado Juarez Leitão
aqui no jornal, e ele vai ter direito a ampla defesa, porém nós
não podemos ficar calados diante disso.

Quero repudiar as acusações que o Senhor fez ao
Vereador Márcio Batista. Inclusive, eu acho que nós não
podemos, Deputado Luiz Calixto, utilizar esta tribuna para fazer

esse tipo de acusações que são feitos desde de ontem aqui,
de uma maneira muito forte, principalmente, quando o Senhor
diz que o Senador Tião Viana, é preguiçoso. Ele é um dos

Parlamentares mais atuantes desse país, é vice-Presidente
do Senado, que dar orgulho ao povo acreano. Está sempre
atuando em defesa da saúde dos trabalhadores e da população

Acreana.

Deputado WALTER PRADO (PSB – EM
APARTE) – Eu quero agradecer ao Deputado por ter
encabeçado esse debate aqui, porque quando os fatos geram
clamor público, eles precisam ser debatidos. Então, esta Casa
é o local do fórum dos debates, das injustiças que são cometidas

e esse é o melhor lugar. Portanto, no caso do Ibama, por

exemplo, o Deputado Luiz Calixto talvez não saiba, mas entre
o primeiro e o segundo turno das eleições, houve uma operação
de fiscalização do Ibama em Tarauacá que gerou 38 autos de

infrações, e parece que foi escolhido a dedo; autuaram as
pessoas mais pobres da zona rural, inclusive, gestantes. Nem
se viverem cem anos, essas pessoas conseguirão pagar a multa

no valor de R$ 75.000,00. Então, veja bem, nem tudo que é
legal, às vezes, é justo. Ao arrepio da lei, essas multas são
aplicadas para gerar recursos. E essas ações, elas estão

gerando clamor público, naquela região, e a partir de agora,
eu vou procurar sempre trazer para cá os autos dessas
infrações, porque muitas vezes estas não são corretas. O povo

de Feijó está certo em buscar ajuda, porque no município de
Tarauacá, já aconteceu isso, mas por uma questão de ética,
não tornei público e não reuni as pessoas que foram envolvidas,

que tiveram as suas casas invadidas por fiscais armados.
Acredito que não há necessidade disso. E da forma que eles
estão armados, parece que estão fiscalizando bandidos; não,

eles são trabalhadores rurais que têm as mãos calejadas.
Portanto, esse debate é bastante importante, e essas audiências
devem acontecer, porque essas autuações que estão sendo

feitas no interior, estão gerando um temor público e se for
preciso nos vamos para as bases e mostraremos a maioria
das pessoas que são multadas em cinqüenta, trinta mil reais, e

elas não têm dinheiro e nem ganho suficiente para pagar essa
dívida. Então, temos que convidar o Presidente do Ibama a
vir a esta Casa e tirarmos as nossas dúvidas com relação a
essa maneira que estão agindo. E isso não é só em Feijó não

Deputado Juarez Leitão, lá em Tarauacá já houve uma mesma
operação, envolvendo helicóptero, não sei mais o que, parecia
até uma operação de caça a bandidos. Não precisa disso,

porque lá é uma cidade pacata onde vivem trabalhadores que
produzem e são pessoas corretas que não precisam desse
tipo de fiscalização.

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT)

– Eu quero incorporar o aparte do Deputado Walter Prado,

de forma integral; dizer que os Vereadores devem continuar

juntamente, com o Senador Tião Viana, visitando, in loco, os

problemas da nossa cidade, seja na Saúde ou de qualquer

natureza, pois esse é o papel de um Vereador ou do Deputado

Estadual, de estar verificando os problemas, as ações que

estão sendo feitas. Porque não podemos jamais estar contra

uma ação desta. Como também utilizar esta tribuna para

chamar o Senador Tião Viana de preguiçoso. Isso é querer

confundir a população acreana. Mas eu tenho certeza de que

a população acreana sabe distinguir o bem do mal, o ruim do

bom.
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A resposta foi dada nas urnas Deputados, pois o Senador
Tião Viana, que dizem que é preguiçoso, foi o Senador mais bem
votado, proporcionalmente, do Brasil. Que trouxe a Universidade
de Medicina, que está aí todos os dias, lutando para termos uma
saúde melhor em nosso Estado. Nós não temos a saúde que
queremos ainda, mas não é por falta de esforços do Senador Tião
Viana nem da equipe de saúde e até de V. Exa. que tanto luta também
e quer uma saúde melhor, para a nossa população. E eu tenho certeza
que o Senador Tião Viana continuará o seu trabalho, visitando o
nosso Estado, conhecendo a cada dia os problemas da nossa região.
Ele conhece todas as comunidades do nosso Estado, porque vai
visitar municípios como Marechal Thaumaturgo, Porto Valter, Santa
Rosa e outros; e ele conhece a realidade de perto e está trabalhando
para sua melhoria. É claro que temos sérios problemas, Deputado
Donald, como V. Exa. acabou de colocar na sua indicação, na qual
eu me associo ao Senhor, para melhorar ainda mais os problemas do
atendimento. Nós temos o desejo de melhorar vários setores do
Estado. E tenho certeza que enquanto estiver neste Parlamento,
essa vai ser a minha luta e a de todos que estão aqui.

(Sem revisão do orador)

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do BPR) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, esta Sessão está meio
enigmática. Parece que eu e os Deputados Walter Prado e
Taumaturgo Lima somos da Oposição e o Deputado Calixto é o
Líder do Governo.

Eu só retornei aqui porque houve um desvirtuamento no
pronunciamento do Deputado Luiz Calixto, eu não vou falar pelos
oito anos do Governo da Frente Popular, porque nos primeiros quatro
anos eu estava na minha querida cidade de Tarauacá, e nesses
últimos quatro anos que eu estou aqui, nunca vi um Secretário de
Estado, que recebeu críticas, contundentes, pesadas do Líder de
Oposição respondê-lo de forma agressiva, chamá-lo de criminoso
ou que cometeu coisas ilícitas. O que ocorreu com relação ao
Superintendente adjunto do Ibama é que antes mesmo de se fazer a
apuração da denúncia, o Deputado Luiz Calixto, não apenas defendeu
o seu cunhado, mas agrediu o Deputado Juarez Leitão. O que está
em jogo aqui nesta tribuna é o direito dos Deputados à palavra ao
contraditório sejam de Oposição ou de Situação.

Quanto ao papel da televisão, eu não vou debater,
porque eu não tenho cota na TV. Não tenho poder nenhum junto à
Imprensa. Estou debatendo um fato específico, referente à
sobrevivência das pessoas. V. Exa. sabe que quando o fiscal chega
para autuar um grande fazendeiro, ele se defende e, muitas vezes,
de forma ilícita, já o pequeno fazendeiro que mora nas cabeceiras
dos rios, nos ramais, ele só tem uma forma, já que ele não tem voz,
procura quem tem. São mais de trezentos trabalhadores do Município
de Feijó que procuraram o Deputado Juarez Leitão. Ele veio com 21
anos de idade da Zona Rural, semi-analfabeto, para dirigir um
Movimento sindical naquele município. E aqui ele foi acusado. Nós
só queremos reparação do que aconteceu, Deputado Luiz Calixto. A
nossa palavra fica gravada e publicada no Diário Oficial, temos
ainda quatro anos de mandato e se acontecer com V. Exa. como
aconteceu com o Deputado Juarez Leitão, V. Exa terá minha
solidariedade.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT – EM APARTE)
– Obrigado pelo aparte, V. Exa. começou seu pronunciamento
dizendo que havia uma desvirtude da minha fala, como vivemos
num regime democrático não podemos tirar o direito das pessoas
falarem o que elas quiserem e provar o que disseram.

Se o Superintendente adjunto do IBAMA disse que o
Deputado Juarez Leitão comete algum ato ilícito, caberá a ele provar.
Acho que não estou aqui fazendo o papel de Oposição, nem de
governista, todos sabem que sou Oposição, vamos ser coerentes;
esses chefes de escritório do interior eles obedecem a calendários e
as rotinas elaboradas por alguém, ele não tem o poder absoluto de

sair por aí multando A ou B. Ora, se saio lá em Feijó multando
agricultores, certamente esta ordem de serviço partiu de um superior
aqui de Rio Branco, que é o Anselmo Forneck que por sua vez é
subordinado ao Ministro do Meio Ambiente. Então, estamos
tentando atingir o alvo errado, porque tirar o chefe do escritório de
Feijó para colocar outro, não vai resolver o problema, pois iremos
colocar um outro para implementar, fazer a mesma política. Quero
dizer que não fui compreendido e que não podemos tirar o direito
das pessoas de se manifestarem da forma que bem entenderem. Eu
não fui ontem para a tribuna e falei o que eu bem entendi a respeito
do sistema de saúde. E eu não estou tirando o direito dos Deputados
Taumaturgo, Naluh ou de qualquer outro Deputado. O Deputado
Helder Paiva fez isso ontem ao se opor aquilo que eu estou dizendo.
Eu apenas disse, para concluir, que nós não podemos transformar a
Assembléia num tribunal de exceção, onde temos o direito de falar
o que quisermos sem dar o direito das pessoas falarem também, é
esse o entendimento que eu gostaria que tivesse. A minha
manifestação de solidariedade à demanda dos produtores de Feijó
eu já fiz ontem.

Deputado MOISÉS DINIZ (Líder do BPR) – Incorporo o
aparte de V. Exa. ao meu pronunciamento. Para encerrar, Senhor
Presidente, aos Deputados do Vale do Juruá, de Sena Madureira, de
Brasiléia, enfim, de todos os Deputados da região. Quero pedir
desculpas em nome do Deputado Calixto, que acabou de dizer que
não tem Deputados nessas regiões, porque o Anselmo Forneck,
Superintendente do Ibama, está cumprindo a lei somente em Tarauacá
e Feijó.

Há um problema isolado em Tarauacá e em Feijó,
relacionado ao trabalho de um fiscal do Ibama. V. Exa. sabe muito
bem do que eu estou falando. Ele protege os grandes, mas anda
com uma arma na cintura amedrontando os pequenos, jogando
carvão dentro das canoas, nos rios e dizendo que foi a Marina e o
Deputado Moisés Diniz que mandaram. Peço a V. Exa. que repense
essa opinião, porque esse precedente é perigoso, para que depois
os jornais não saiam com opinião de vários secretários do Governo
do Estado, atacando V. Exa. na questão pessoal e ética para defender
uma acusação. Isso nosso Governo nunca fez, mas V. Exa. está
abrindo precedente ao não defender a honra e o papel político do
Deputado Juarez Leitão.

(Sem revisão do orador)

Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB) –
Senhor Presidente, Senhores Deputados, quero dizer como o
Ministério Público está atuando depois do recebimento do meu
ofício, em que foi designada a Drª. Gilcely Evangelista, para
investigar o atendimento irregular feito na Maternidade à Senhora
Márcia Andreato. Parabéns ao Ministério! É assim que tem que agir
mesmo! E agora tem que ir fundo.

No final de semana, passei dois dias no Vale do Juruá,
onde fiz uma visita ao Hospital Geral de Cruzeiro do Sul. E assim
constatei a gravidade, que é exercer o ofício da Medicina naquele
lugar. Eu não sei se teria tamanha coragem. São filas imensas,
enormes quantidades de consultas a serem agendadas para 30 dias,
somados à ausência de especialistas, como cardiologistas,
neurologistas etc. Em certas áreas existe deficiência de médicos
como a Ortopedia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, onde é
permitido, embora ilegal, o plantão de 24 horas. Isso ocorre devido
à escassez de mão-de-obra especializada.

Agora existe também o regime de sobre-aviso para alguns
profissionais de cardiologia, infectologia e anestesia. Isso significa
ficar em casa esperando que o oficial chame o médico em caso de
urgência. Enquanto isso até que o médico troque de roupa e escove
os dentes, o indivíduo pode até morrer.

Vejo que é necessária a aquisição de equipamentos de
laboratórios, pois a maioria deles estão sucateados. Lá faltam
insumos constantemente, impedindo que os exames sejam
realizados. O aparelho que faz o exame de ultra-sonografia está
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parado há mais de um ano. Tudo o que eu estou falando, está
filmado. Eu filmo tudo. O aparelho de Raio-X não possui revelador.
Apenas as pessoas que possuem extrema necessidade são
atendidas com exames feitos pelo aparelho que possui o revelador.
Falta tecido para fazer lençol e uniformes para o médico e o
enfermeiro do Centro Cirúrgico. É o fim! É o maior descaso com a
saúde das pessoas. Falta gaze no hospital e falta água na casa das
pessoas.

Não estou mentindo tudo que estou falando está
gravado. E as pessoas que trabalham no hospital declararam isso. É
necessário descentralizar a gestão financeira no Vale do Juruá. Por
que razão o gestor financeiro do Juruá tem que ser daqui de Rio
Branco? Será que as pessoas do Juruá são tão incompetentes, que
não sabem gerenciar financeiramente o hospital, não sabem
coordenar e distribuir os recursos? É um absurdo isso!

A salvação seria o hospital, o qual foi inaugurado três
vezes, que atenderia aquele que está em situação de CTI. Quando
chego lá, vejo o hospital, que iria funcionar este mês, fechado,
porque o governo não repassou dinheiro para as irmãs. Adiaram
para junho o início do funcionamento do novo hospital do Juruá.

Tentei entrar e filmar as dependências do hospital, mas
não foi permitido. Mostrei minha carteirinha da Unale, dizendo que
sou Deputado e que queria entrar porque eu pretendia fazer uma
matéria. Disseram: que não podia, pois tinha que ter autorização do
Secretário de Saúde para filmar as instalações do hospital e mostrar
que estão agindo de forma inadequada, que estão faltando
equipamentos, por isso o mesmo não funciona. Além de que não
têm médicos suficientes e especializados para fazerem funcionar
um hospital daquele tamanho. Aquilo ali foi uma obra do faz de
conta; gastou-se muito dinheiro e até agora não vimos retorno.

Enquanto isso a população de Cruzeiro do Sul está
amargando em filas e tendo um péssimo atendimento médico. Muitas
vezes têm que voltar do hospital sem que a sua cirurgia seja
realizada, porque não, tem gaze.

Estou solicitando através de Requerimento, a convocação
do Secretário de Saúde; apesar dele ter se auto convocado para que
venha a este Poder dar algumas explicações.

Quero ir todo mês visitar um município e não quero saber
o que vão dizer, apesar de ter Deputados excelentes no Juruá, isso
não me tira o direito de realizar trabalhos em qualquer um dos
municípios do Estado do Acre.

(Sem revisão do orador)

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) –
Senhor Presidente, Senhores Deputados, ilustres Senhoras
Deputadas desta Casa de Leis, eu gostaria de ter me pronunciado
antes desta tribuna, mas graças a Deus, nós não estamos tendo
espaço, porque o debate está muito fértil nesse início de mandato.

Ouvindo os oradores que me antecederam, observei que
é preciso que nós tenhamos cuidado e fiquemos atentos para os
nossos direitos enquanto Parlamentares, outorga legitima de
Constituição Brasileira, de representar o povo. Eu não sei se é ilícito
e que o Ibama está dizendo, mas eu sei que cumprir o seu papel de
legislador, de investigador, de cobrador, de acompanhar e controlar
tudo que acontece com a população do nosso Estado é lícito ao
Deputado.

O Ibama é um órgão Federal e nós somos uma República
Federativa, mas aqui no Acre, quem deve estar atento aos anseios
do povo são os Deputados. É aqui que deságuam todas as
angústias, os dissabores e até os prazeres da sociedade, que são
poucos. Nós aqui, estamos atentos a isso. Quando o Presidente
desta Casa assumiu este Poder, ficou bem claro que nós jamais
seremos cerceados do direito de fazer o nosso trabalho. Exceto se
mudar a Constituição e voltar o tempo da Ditadura.

Nós temos a obrigação e o dever de representar a
sociedade e eu sou solidário ao Deputado Juarez Leitão, pois
conhecemos a sua índole, uma pessoa que veio do seringal, da luta
com dificuldade. Como essa pessoa, da noite para o dia, se

transformaria num mau caráter?
Nós somos veementemente contra os grandes

latifundiários, os quais têm o amparo da Lei, para desmatar até 90%
de suas áreas, conforme acordos de reflorestamentos.

Nenhum de nós está querendo dizer que se deve
desmatar, que é lícito derrubar castanheiras ou mognos. Não é isso
não! Mas nós não podemos deixar que alguém se prevaleça do seu
poder, e seja prepotente e arrogante. Nós não vamos permitir isso.
Certamente os vinte e quatro Deputados estarão atentos a tudo
que acontecer aqui no nosso Estado.

A Saúde e a Segurança companheiros, Senhores
Deputados, são questões seríssimas aqui no nosso Estado. O novo
Governo que se instalou o Governo da Frente Popular, na pessoa
do Governador Binho está tendo dificuldades. Há pouco o Deputado
Dr. Donald apresentou aqui um Requerimento. O Secretário deverá
vir aqui; não sei se vai trazer as explicações necessárias, porque ele
ainda está na fase de adaptação do ambiente, que é muito hostil.
Nós já convocamos esta Casa, a ex-Secretária de Saúde, Dra. Sueli,
uma pessoa íntegra, honesta e dedicada, ela até chorou aqui, porque
estava stressada; não conseguia solucionar a maioria dos problemas.

Nós Deputados, comprovamos que a situação da Saúde
do nosso Estado é uma questão de gestão pública. Às vezes falta
gaz num posto e sobra no outro. Agora nós estamos dando um
voto de confiança ao Governo que nós elegemos, para que num
futuro bem próximo possamos melhorar esse estado de caos da
Saúde.

A Segurança é outra questão muito séria, muito grave.
Nós sabemos que esse setor passa por um fator social. Pessoas
desocupadas, sem emprego, um pai de família desesperado, chega
a roubar para sustentar sua família. Mas não é só isso. Nós estamos
vivendo um caos com drogas, por que as fronteiras do nosso Estado
estão abertas. Quantas vezes eu citei isso aqui! Nós temos que
formar uma força tarefa permanente, haja vista que a área de fronteira
do Acre é muito extensa, tanto com Peru como com a Bolívia. Nesses
paises plantar coca faz parte da cultura, mas não é para depois
transformá-la no veneno que ela é, fatal.

Quantas bocas de fumo existem em Rio Branco? Quantos
laboratórios? Ninguém entende isso. Nós estamos todos a mercê
da insegurança, do marginal, da pessoa que já está viciada.

Nós temos que procurar os comandantes desse crime.
Aqueles que utilizam os menores de idade para o tráfico. Felizmente
o Congresso acaba de votar algo que dá mais celeridade ao processo
penal neste país.

Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB – EM
PARTE) – Eu estou atento e concordo plenamente com suas palavras.
No entanto, se há boca de fumo, sejam quantas forem em Rio Branco,
os Secretários e a polícia sabem onde elas estão e não vão até lá
porque não querem. É isto que precisamos debater.

Deputado DELORGEM CAMPOS (Líder do PSB) –
Quando o Fernando Melo era Secretário de Segurança eu tive uma
conversa com ele e citamos o caso de Nova Iorque. Todos sabem o
que aconteceu lá. Ele disse que lá tem um policial para cada 280
habitantes e aqui nós temos um para 125 habitantes.

Vamos tentar corrigir esses problemas. Precisamos dar
segurança à população; seja trabalhador, agricultor ou Deputado.

Em Alagoas estão matando juízes e aqui não está
diferente. A situação está muito grave.

Nós precisamos ver o que deve ser feito. Nós não estamos
dizendo que o Secretário está errado, mas agora é preciso fazer um
policiamento repressivo. É preciso dar um tratamento choque. Não
dá para esperar um novo prazo. Apenas com a Polícia da Família
agindo no sentido de previnir, vai demorar mil anos até que apareçam
os resultados, enquan5to isso as pessoas continuam morrendo.
Então, é preciso tomar providências, Deputados.

(Sem revisão do orador)
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ORDEM DO DIA

Aberta a Ordem do Dia, o Senhor Secretário procedeu à
leitura do Requerimento n. 12/2007, de autoria do Deputado Walter
Prado, “Solicitando à Mesa Diretora, que seja encaminhado
expediente Exmo. Senhor Ministro da Aeronáutica, pedindo um vôo
mensal da aeronave Búfalo, a fim de transportar os doentes dos
Municípios de Tarauacá, Feijó e Manoel Urbano para Rio Branco e
vice versa”.

Em discussão, não houve oradores.
Em votação, foi aprovado por 15 votos.
O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) –

Comunicamos ao plenário que a Mesa tomará as devidas
providências.

O Senhor Secretário procedeu à leitura do Requerimento
n. 13/2007, de autoria do Deputado Moisés Diniz, “Solicitando à
Mesa Diretora, a realização de uma Sessão Solene no dia 22/03/
2007 (quinta-feira), em homenagem aos 85 anos do Partido
Comunista do Brasil – PC do B”.

Em discussão, não houve oradores.
Em votação, os Senhores Deputados que concordarem

com a Matéria, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem
de pé. Aprovado por 15 votos.

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

O Senhor Secretário procedeu à leitura do Requerimento
n. 14/2007, de autoria da Deputada Naluh Gouveia,  “Solicitando à
Mesa Diretora, que seja agendado audiência pública, para tratar da
implantação da Residência Multiprofissional em Saúde e Residência
Profissional da Saúde, conforme Portaria Interministerial n. 45, de
12 de janeiro de 2007”.

Em discussão, não houve oradores.
Em votação, os Senhores Deputados que concordarem

com a Matéria, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem
de pé. Aprovado por 15 votos.

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

Está encerrada a Ordem do Dia.

EXPLICAÇÃO PESSOAL

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) -
Comunicamos ao plenário, que já entramos em contato com o
Superintendente, em exercício, do Ibama, para que compareça a
Assembléia Legislativa, na próxima terça-feira, às 9 horas, no âmbito
da Comissão de Legislação Agrária, para discutir as denúncias
levantadas pelo Deputado Juarez Leitão, bem como suas declarações
à Imprensa no dia de hoje.

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, essa questão do IBAMA,
praticamente já está delineado e eu creio que com o Deputado
Moisés Diniz na Comissão, nós vamos botar um ponto final. São
situações, eu diria, de natureza grave, porque quando se comete
exceções no cumprimento de uma missão, é grave. A polícia
normalmente comete; aconteceu aquele caso no Parque da
Maternidade e agora a Assembléia tem que tomar posição.

O nosso entendimento é de que tanto faz ser em Tarauacá
como em qualquer outro lugar do Acre, quando se exagera, tem que
haver uma punição. E ao que tudo indica, no caso específico dessas
áreas está havendo exagero na fiscalização.

Não se pretende com isso dizer que o Ibama não deve
fiscalizar, mas que o faça com respeito. Com minha experiência de
quatorze anos na vida policial, eu posso afirmar que muitas vezes,
o policial ao cumprir uma Ordem Judicial gera um transtorno
psicológico na pessoa pelo modo como é feito essa ação. No caso

específico de Tarauacá, 38 pessoas receberam essa ação de forma
brusca. Refiro-me como foram multados. Portanto, eu acho que as
questões devem ser conversadas, buscando o entendimento.

Certa vez, quando exerci o mandato de Deputado Estadual,
eu fui para Cruzeiro do Sul, e naquela época já se falava na construção
da BR-364. Uma pessoa me disse que há trinta anos praticamente se
fala na pavimentação daquela rodovia, que vai ligar Rio Branco a
Cruzeiro do Sul. Hoje, eu quero me reportar especificamente à ligação
entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Eu acho que com essa obra a
região vai se integrar e vai efetivamente fazer com que as populações
daqueles municípios comecem a ter um centro consumidor das suas
produções, e até, se for o caso, dispor da rede pública de Saúde
com mais facilidade. O Vale Juruá precisa dessa integração.

Nós temos percebido que nesses últimos oito anos,
houve efetivamente a vontade política, tanto do Governador quanto
do Presidente da República de ver essa obra concluída. E eu
entendo que a Assembléia Legislativa tem um papel fundamental,
neste momento em que se anuncia o PAC, Plano de Aceleração do
Crescimento. Eu acredito que a Assembléia precisa saber quais as
empresas que vão trabalhar nesse trecho, neste verão. Qual o valor
dos recursos financeiros liberados? Quais as metas de execução
para este verão, porque esta construção, não se dá durante o ano
todo, mas apenas no período de verão.

Quando V. Exa. assumiu a Presidência deste Poder,
Deputado Edvaldo, eu me alegrei muito, e quero propor que se faça
da Assembléia Legislativa, um instrumento de acompanhamento
dessas obras. Não quero fazer nenhuma outra análise, que não seja
a função de acompanhar. Portanto, eu estou sugerindo através de
um Requerimento que na forma regimental, a Mesa Diretora tome as
providências cabíveis. (LENDO)

Praticamente, no final de agosto, encerram-se os
trabalhos da pavimentação da BR-364 entre Tarauacá e Cruzeiro do
Sul.

É uma oportunidade em que nós, Deputados do Acre,
teremos de percorrer o trecho e fazer uma convocação dos
movimentos populares, para que efetivamente se faça o
acompanhamento dos trabalhos que serão realizados nesse próximo
verão.

Isso é importante, porque a Assembléia e o povo precisam
estar informados dos recursos liberados para as empresas que
ganham as licitações; do que eles fizeram nesse verão, o que não
foi feito e por que não foi feito. Eu creio que o nosso Requerimento,
Deputado Edvaldo Magalhães, é perfeitamente viável.

Solicito ainda à Mesa Diretora que envie convite para
todos os Parlamentares que compõem a Assembléia Legislativa, o
Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os
Movimentos Populares, os Prefeitos da região, para participarem
dessa Sessão itinerante, que visa fazer ali naquele momento um
grande debate e o acompanhamento, obviamente, do que será
realizado no verão. Com certeza nós vamos ter muita alegria.

Eu espero que as empresas trabalhem muito, para que
realmente os povos do Juruá, que são os mais isolados, possam
efetivamente dispor da estrada, que muito vai ajudar Tarauacá, Feijó
e Jordão.

Deputado DONALD FERNANDES (Líder do PSDB – EM
APARTE) – O Congresso brasileiro acaba de regulamentar o
exercício da profissão de Medicina. O ato médico tão comentado.
Isso é muito importante para a Medicina não só acreana como do
Brasil todo. Essa é uma notícia importante que todos os acreanos
deveriam ter acesso.

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Eu fico satisfeito
com a notícia que V. Exa. traz ao conhecimento desta Casa.

Aquela região de Tarauacá e Feijó, Deputado Juarez, só
vai efetivamente desenvolver quando houver essa ligação
permanente via terrestre. Cruzeiro do Sul será um grande centro
consumidor da produção de Tarauacá e vice-versa. Em Tarauacá e
em Feijó nós produzimos a carne e em Cruzeiro do Sul se produz os
outros alimentos.

O rio Juruá é navegável praticamente o ano todo e tem
uma importância muito grande para o próprio comércio de Tarauacá.
Havendo essa ligação, Tarauacá passará a receber seus produtos

ORDEM DO DIA

EXPLICAÇÃO PESSOAL
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praticamente durante todo o ano, e obviamente com mais agilidade. E as
informações que temos recebido da região é de que os trabalhos estão
avançados. Estamos acreditando na capacidade administrativa do
Governador Binho de tirar desse isolamento cruel a que estão submetidos
Feijó e Tarauacá. Portanto, eu reputo da maior importância essa ligação,
especialmente para esses municípios.

Deputado TAUMATURGO LIMA (Líder do PT – EM
APARTE) - Eu quero parabenizar à Imprensa e dizer que eu me associo a
V. Exa. nessa questão da integração dos municípios do Vale do Juruá com
Rio Branco, a qual é muito importante. Vossa Excelência coloca uma situação
que, com essa integração via terrestre, Deputado Walter Prado, entre
Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá aquela região vai ter um grande avanço. E
é mais uma alternativa que aquela população vai ter, além do transporte
fluvial que é um transporte barato. Eu creio que o asfaltamento da BR–364
é uma realidade, mesmo tendo dificuldades de clima e de matéria-prima,
mas nesses oito anos do Governo Jorge Viana, a BR–364 funcionou. Isso
nunca aconteceu em outros Governos. Nesses oito anos, mesmo
precariamente a BR–364 funcionou. O esforço do Governo foi grande e os
avanços ocorreram. Agora, nós estamos na gestão do Governador Binho,
que também tem o compromisso de continuar a BR–364 para fazer essa
integração, que é o sonho de toda a população daquela região.

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Não tenha dúvida,
Deputado, com muita honra, eu incorporo o aparte de V. Exa. ao meu
modesto pronunciamento no dia de hoje. E quero dizer que realmente
houve o empenho do Governador Jorge Viana no sentido de fazer essa
ligação. E é com esse pensamento que estou propondo essa Sessão para
que não haja, nenhum desestímulo em relação a se fazer aquela ligação no
mais curto prazo de tempo, porque temos que ter essa comunicação entre
os municípios de Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul. Quanto a ligação
desses municípios com Rio Branco, eu entendo que é uma obra a longo
prazo. E aqui registro o esforço administrativo do Governador Jorge Viana,
a decisão política do Governador Binho e também do nosso Presidente da
República, quando alocou recursos no orçamento da União para o
asfaltamento da BR–364. Agora, eu quero que a Assembléia como
instituição acompanhe isso no final desse verão, para efetivamente se ver
o que foi feito. E a partir daí, nós vamos dizer se vai haver a ligação a curto,
médio ou longo prazo. Essa é a nossa proposta.

Eu espero ter o apoio também de V. Exa. até como forma de
prestigiar a população daquela região, deslocando a Assembléia Legislativa
para um encontro, onde haverá grande debate sobre os problemas
enfrentados pela população daquela região. E nada mais justo do que
prestigiar a sua cidade, no caso Cruzeiro do Sul. A nossa proposta é de que
esse encontro se realize dentro de uma reserva indígena. E conhecendo o
coração e o amor que o nobre Deputado e Presidente Edvaldo Magalhães
tem por Cruzeiro do Sul, com certeza ele acatará a nossa sugestão. Obrigado!

(Sem revisão do orador)
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