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10ª SESSÃO ORDINÁRIA
DELIBERATIVA  DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 15 de março de 2007
Presidência: Deputado EDVALDO
MAGALHÃES
Secretaria: Deputado WALTER PRADO

PRESENTES: Deputados FRANCISCO
CARTAXO, JUAREZ LEITÃO, NALUH
GOUVEIA, TAUMATURGO LIMA, do PT;
EDVALDO MAGALHÃES, MOISÉS DINIZ,
HELDER PAIVA, do BPR; DONALD
FERNANDES, do PSDB; ELSON
SANTIAGO, MARIA ANTONIA, do PP;
DELORGEM CAMPOS, WALTER PRADO,
do PSB; IDALINA ONOFRE, do PPS; LUIZ
CALIXTO, do PDT; ZÉ CARLOS, do PTN;
GILBERTO DINIZ, do PT do B.

AUSENTES: Deputados CHICO VIGA,
MAZINHO SERAFIM, PERPÉTUA DE SÁ, do
PT; ANTONIA SALES, CHAGAS ROMÃO,
do PMDB; LUIZ GONZAGA, do PSDB;
NOGUEIRA LIMA, do PFL; 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

Ofício INCRA/SR. 14/AC/N. 341, do
Superintendente Regional Substituto do INCRA,
encaminhando uma cópia do Segundo Termo
Aditivo CRT/AC/17.001/05 ao Convênio CRT/
AC/17.000/2004, que o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
celebrou com o Instituto de Terras  do Acre –
ITERACRE;

Indicação n. 07/2007, acompanhada de
Justificativa, de autoria do Deputado Donald
Fernandes, solicitando que seja encaminhado
expediente ao Exmo. Sr. Governador do Estado,

pedindo a construção de uma maternidade de
baixo risco, no Bairro da Sobral;

Indicação n. 08/2007,  acompanhada
de justificativa, de autoria da Deputada Maria
Antonia, solicitando  à Mesa Diretora que seja
encaminhado a presente Indicação ao Ilustríssimo
Senhor Diretor dos Correios, afim de que seja
viabilizado instalação de uma Unidade dos
Correios no Município de Epitaciolândia com
Banco Postal;

Indicação n. 09/2007, acompanhada de
justificativa, de autoria da Deputada Maria
Antonia, solicitando  à Mesa Diretora que seja
encaminhado a presente Indicação ao Ilustríssimo
Senhor Diretor Presidente da Eletroacre, afim de
que seja viabilizado problemas de falta de energia
constante nos municípios de Cruzeiro do Sul,
Mâncio Lima e Rodrigues Alves e que solucione
os seguintes problemas: Avarias em
eletrodomésticos e redução da tarifa de energia
elétrica.

PEQUENO EXPEDIENTE

Deputado GILBERTO DINIZ (Líder
do PT do B) – Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, estou apresentando uma
indicação ao TRE através da Mesa Diretora,
solicitando que seja formulado um Ofício a esse
órgão, para que possamos fazer as instalações
de sessões eleitorais na zona rural dos municípios
de Sena Madureira e Manoel Urbano, que
compreendem o Vale do Purus. Essas sessões
eleitorais, com certeza, vão dar o direito dos
ribeirinhos que moram no alto Iaco, no Macauãm,
no Caeté e mediações do Rio Purus o direito do
voto.

É de importância Senhores Deputados,
Senhor Presidente a implantação dessas sessões
eleitorais, naquele Vale, porque só na Eleição de
2006, no primeiro turno, 4.408 pessoas deixaram
de votar, e esse número de eleitores que não
compareceram para votar no Município de Sena
Madureira, dava para eleger mais um Deputado
Estadual. Então, o nosso Estado está perdendo
com isso principalmente, Sena Madureira, por
conta do índice de abstenção que é muito grande
naquela localidade. Em média 22% do eleitorado
não compareceu para votar por conta da
distância.

EXPEDIENTE

PEQUENO EXPEDIENTE
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Tomemos como exemplo, o Alto Iaco
que fica dois dias de distância da cidade,
impossibilitando que essas pessoas participem
das eleições. Então, as dificuldades são imensas.
E no mês de outubro é o tempo em que os rios
estão secos e os ramais já começam a fechar por
conta das chuvas, e com isso impossibilita com
que os eleitores saiam da Zona Rural e venham
até a cidade para votarem. Por isso, estou fazendo
esse pedido através de uma Indicação para o
Presidente do TRE.

Essas pessoas encontram muita
dificuldade nessas viagens, porque se deparam
com vários balseiros no rio, como também
bancos de areias; então, eles ficam empurrando
as canoas, e quando chegam na cidade ainda são
humilhados, porque não têm uma estrutura para
receber mas de 8 mil eleitores, que vêm do interior
para a cidade de Sena Madureira. E nós vemos
aqueles pequenos casebres, abarrotados de
pessoas com 20, 30, 40 eleitores, vivendo de
forma sub-humana, em condições precárias, e o
mais dolorido de tudo isso, é vermos, por
exemplo, crianças chorando por falta de um leite
ou pão, e não podemos ajudar, porque a Justiça
Eleitoral não permite. E por tudo isso, a cada dia
vem diminuindo a quantidade de votantes e nós
perdemos essa seção eleitoral no interior.

Nós vamos fazer no dia 17 no Cazumbá
e no Caeté, um seminário reunindo essas famílias
que são em torno de quatrocentas, para
debatermos, exatamente, a criação dessa seção
eleitoral. Depois nós vamos fazer o mesmo
programa no Macauã na comunidade Lua Nova;
no Alto Iaco e em Nova Olinda. E também vamos
fazer no Recife, no Médio Iaco e por último
vamos fazer em Itaúba, no rio Purus. Portanto, é
de grande importância que essa seção eleitoral
seja criada porque com certeza a abstenção vai
diminuir e as pessoas vão poder, realmente,
escolher suas lideranças.

É por isso que eu peço à esta Casa que
encaminhe esta Indicação, pois na eleição do 2º
turno sete mil duzentos e vinte e uma pessoas
não compareceram para votar em Sena
Madureira. Isso porque Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, exatamente, por conta da
infra-estrutura que o TRE não dispõe para trazer
essas pessoas principalmente, de forma fluvial.

Quero, neste momento, informar a todos

da realização do Seminário da Floresta e
agradecer a este Parlamento pela colaboração.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO
MAGALHÃES) – Eu queria sugerir ao
Deputado Gilberto Diniz, que em conjunto com
a Mesa, convidemos o Presidente do Tribunal
Eleitoral, Desembargador Samuel Evangelista, que
tem tido uma relação muito boa com a
Assembléia, para tratarmos das novas localidades
para instalação de urnas eletrônicas. Temos
problemas em todos os municípios e poderíamos
fazer um bom debate sobre isso. Portanto, o
assunto que V. Exa. trouxe é muito pertinente.

Deputado WALTER PRADO (PSB) –
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, saúdo a todos com a paz do nosso
Senhor Jesus. Hoje se comemora, em âmbito
nacional, o dia do consumidor brasileiro. Aqui
no Acre, infelizmente, não podemos, nem
devemos comemorar praticamente nada.

Uma ação nefasta de certa forma
criminosa, desumana, praticada pela Eletroacre
tem produzido, não só aqui em Rio Branco, mas
em todo o Estado do Acre, um sentimento de
revolta. A Eletroacre está levando aos moradores
da periferia, aos pequenos trabalhadores, aos
empreendedores que tentam manter um negócio
para sustentar sua família, uma alta taxa de energia
elétrica.

Fiz um levantamento de várias ações que
o Ministério Público do Acre tem impetrado e
quase todas é contra a Eletroacre. Quero fazer
Justiça a luta que a Deputada Naluh Gouveia e
esta Assembléia travam desde 2002, com várias
representações e pedidos que na prática nada
resultam, porque a cada dia as contas dos
pequenos comerciantes chegam com preços
altíssimos. Quem é do Acre, conhece a cultura
do povo acreano e sabe que é uma prática dos
acreanos nos meses de janeiro e fevereiro, se
ausentar de férias. Olha o que a Eletroacre
inventou, rompeu o contrato das pessoas que
faziam a medição e passou emitir as contas com
base no consumo maior dos últimos três meses.
Questionada disse que vai devolver. Mas ninguém
vê essa devolução.

A ANEL que é a empresa que tem o dever
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e a obrigação de vistoriar a Eletroacre, de cobrar
a boa prestação de serviço, considera como o
terceiro pior serviço do Brasil. Estou aqui com o
relatório.

A Eletroacre já está sob o controle do
Governo Federal e com certeza, o Dr. Marcus
Vinícius vai se integrar a essa luta do Ministério
Público. Porque na realidade isso é uma agressão
ao Estado, aos acionistas, porque ninguém
reclama. Primeiro tem que pagar a conta para
que a pessoa tenha o direito de reclamar. Ontem,
eu estava no condomínio e observei as pessoas
que eles contrataram para fazer essa medição,
haja vista que o contrato foi rescindido com os
correios. E aí o que aconteceu? A pessoa que
estava fazendo a medição era um jovem recém
contratado, provavelmente ele não sabe nem fazer
a leitura, pois estava tendo dificuldade em
escrever.

Vou fazer uma representação criminal,
pedindo ao Procurador que analise essa situação
que está ocorrendo em todo o Estado do Acre.

Ontem recebi 14 telefonemas de
comerciantes da cidade de Tarauacá pedindo
providência, porque as pessoas estão fechando
seus estabelecimentos mais cedo, pois não há
iluminação pública e  a violência aumentou
consideravelmente.

(Sem revisão do orador)

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do
PDT) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, quase me passava despercebido que
hoje é o dia Nacional do Consumidor. E eu tenho
a honra de ter sido o Deputado que propôs o
anteprojeto de lei que criou o Procon no Estado
do Acre. Tenho também a honra de ter sido o
Deputado que apresentou o Projeto de Resolução
que criou a Comissão Permanente de Defesa dos
Direitos do Consumidor, da qual V. Exa.
Deputado Walter Prado, é o Presidente. São frutos
da ação política e de iniciativas deste Parlamentar,
evidentemente, aprovados pelo conjunto unânime
dos Parlamentares desta Assembléia.

Em relação à energia, Deputado Walter
Prado, se V. Exa. precisar estarei também à
disposição, para mais uma vez encaminhar esta
luta, a qual eu encampo desde o início do meu
mandato, quando aqui votei, Deputado Walter
Prado, contra o aumento do ICMS da energia

que representa ¼ do custo da energia, ou seja,
de cada cem reais que se paga de energia, 25%
vão para os cofres do Estado. Portanto, qualquer
discussão pela redução do preço da energia, terá
que passar necessariamente pela redução dos
impostos e pela redução do ICMS do óleo diesel;
mas este não é o assunto principal da minha fala.

Nós teremos que parar para refletir,
Deputada Idalina, sobre o que está havendo no
Estado do Acre, isto é, quais foram as razões
que fizeram o castelo de areia desmoronar? Até
o dia 31 de dezembro, na vigência do mandato
do Governador Jorge Viana, as coisas
funcionavam. Até aquela data, o Acre era
apresentado como um paraíso, onde as pessoas
podiam transitar a hora que bem entendessem.
Então, Deputado Walter Prado, qual foi o motivo
que em 75 dias, Rio Branco se transformou numa
verdadeira capital do faroeste?

Os próprios jornais governistas fazem
questão de noticiar que em setenta dias, segundo
dados oficiais, os quais eu multiplico sempre por
três, nós tivemos trezentos assaltos. Então, as
pessoas não têm segurança e nem garantia. Rio
Branco virou uma capital do faroeste. E não me
venham com desculpa de transição.O governo
que está aí não é governo de oposição, é governo
exercido pelo vice-Governador. E o Secretário
de Segurança é o mesmo. Portanto, não há
solução de continuidade. O que há é
incompetência, falta de pulso e falta de
determinação política para enfrentar a
marginalidade no Estado do Acre. Ora, mantida
a progressão, basta fazer uma regra de três, que
nós vamos terminar o ano com mais de mil
assaltos, visto que nós temos a garantia mínima
de segurança neste Estado.

Dia desses, uma das nossas televisões,
Deputado Walter Prado, fez uma boa matéria
acerca da estrutura que tem a Polícia Militar. Eu
não estou falando isso hoje, por oportunismo
político, pois no final do ano passado, nós já
denunciávamos o cemitério de carros seminovos
que existia no Copom, que fica lá onde era a
antiga Penal. Muitos carros estavam parados por
falta de um cabo de embreagem, por falta de um
pneu ou por falta de uma manutenção preventiva,
mas foram depenados. E a Polícia Militar para
dar segurança a capital, onde está situada a sede
administrativa do Estado, Deputada Maria
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Antonia, tinha quatro carros sem gasolina.
O que foi que houve? Este governo está

em lua-de-mel, este governo é noviço, mas ele
não deveria estar passando por esse desgaste e
nem por essa situação vexatória. Os próprios
jornais governistas estão dando conta disso.
Anteriormente, quando saía uma matéria dessa
no jornal “O Rio Branco”, Senhor Presidente,
logo diziam: “é da Oposição”; mas não é mais.
E agora são os aliados que estão falando;
evidentemente, provando que nós da Oposição
estávamos certos, quando levantávamos essa
questão.

Obrigado, Senhor Presidente!
(Sem revisão do orador)

GRANDE EXPEDIENTE

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) –
Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, em nome da Comissão de
Direitos Humanos e da Comissão de Educação,
eu queria agradecer a presença das Deputadas
Idalina e Maria Antonia e do Deputado Diniz na
videoconferência sobre o Plano Nacional de
Direitos Humanos em Educação. Esse plano
mostra uma evolução na área de Direitos Humanos
e o que o Acre tem que fazer para alcançar esse
patamar.

Aqui nós ainda temos uma discussão
muito ligada a presídios, a isso ou aquilo. Já no
restante do Brasil e no mundo hoje não se discute
Direitos Humanos pela tecnologia. Hoje temos
uma nova visão de mundo, não o mundo de
violência, de intolerância, mas um mundo de paz,
amor e respeito. E aí, eu queria aproveitar essa
discussão para suscitar um tema, que para mim
é extremamente pertinente aos Direitos Humanos.
Nós, enquanto cidadãos, sabemos os nossos
direitos, mas não os nossos deveres. Nós
queremos ter direito em tudo, porém temos
deveres a cumprir.

Moro em frente ao conjunto Tucumã, bem
na BR, e eu venho reparando, há algum tempo, a
quantidade de acidentes naquela rodovia,
principalmente no trecho que compreende a
rotatória da UFAC a Uninorte. Várias vezes eu,
minhas filhas ou a moça que me ajuda na minha
casa ligamos para o SAMU. E eu comecei a me
preocupar com aquela situação.

Pedi a Polícia Rodoviária os dados das
ocorrências entre a rotatória da Uninorte e da
UFAC. Os números são estarrecedores. Vejam
só: no exercício de 2006, que foi quando fui
morar no Tucumã, houve 48 acidentes. Desses,
32 pessoas foram a óbito. Eu não sou boa em
matemática, mas aqui estão os Deputados
Taumaturgo e Luiz Calixto que são; esse número
é mais do que 50%.

Esse trecho é extremamente sinalizado,
não tem buraco, então deve haver outro problema.
Ai eu pedi carinhosamente a um Senhor da Polícia
Rodoviária para fazermos uma vistoria naquela
estrada. Saímos 7 da manhã da minha casa,
disfarçados, e fomos ver o porquê de tantos
acidentes, e concluímos que 99% dos acidentes
acontecem porque os motoristas fazem
conversão onde não é permitido. Existe uma
cultura dentro do nosso Estado em atalhar o
caminho. O acreano não pode nem ouvir falar
em andar em linha reta, tem que existir um
atalhozinho.

Uma vez eu estava em Brasília e perguntei
a uma menina se não havia um atalho.

Deputados, para rodovia não tem atalho,
é uma questão de segurança, de respeito à vida,
e aí Deputado Donald, o que acontece ali é que
eles fazem a conversão nos lugares mais
perigosos. Essa é a causa principal dos acidentes
e dos óbitos naquele local. A coisa é tão gritante
que quando alguém quer sair da Fundação
Hospitalar, ou do conjunto Pedro Rozeno fica
parado até 10 minutos, nos horários de pico. Eles
são incapazes de ir a Uninorte fazer a rotatória,
ficam esperando os carros darem passagem para
fazer aquela conversão. É impressionante.

Na hora de cobrar os seus direitos eles
são bem espertos, porém na hora de cumprir
com os deveres, as pessoas deixam de lado.
Todos acham que têm direito a tudo, até quem
não tem; mas os deveres de cidadão têm que ser
discutidos também.

Há menos de 20 dias, eu encontrei um
cidadão estirado no chão. No momento não
reconhecemos ninguém, depois fiquei sabendo
que se tratava de um professor do Bujari, o qual
estava numa motocicleta quando sofreu esse
acidente.

Outra questão, diz respeito a pontualidade
do carro da PM; 7h 30 da manhã eles estão
trazendo os detentos do presídio. Se não tem

GRANDE EXPEDIENTE
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nenhum perigo, porque a cirene? E aquela
velocidade? Esses dias quase mataram um
garotinho, que era surdo e mudo. Ele apertou o
botão vermelho e aí veio aquele carro da polícia
em velocidade e quase o atropelou

Deputado FRANCISCO CARTAXO
(Líder do Governo – EM APARTE) –
Companheira Deputada Naluh Gouveia, fico
muito feliz pela Senhora ter trazido esse tema para
esta Casa. Através dessa aula que a Senhora está
nos dando, nós vamos ter a chance, com a criação
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, de
debatermos essas questões mais a fundo. Está
na hora inclusive, da Deputada convocar o novo
dirigente dessa Secretaria, a exemplo de outros
Secretários de Governo para vir a esta Casa.
Precisamos saber qual a proposta do Governo
do Estado para essas questões. Quero aproveitar
a oportunidade para também fazer uma crítica a
cada um de nós, seja ciclistas, pedestres,
motoristas moto-taxistas, devemos fazer o dever
de casa. Com isso poderíamos estar evitando
muitas mortes. Já foi tempo, graças a Deus, que
tínhamos uma polícia truculenta, desastrada e que
alguns Deputados ainda insistem em falar com ar
de saudosismo nesta Casa. Sinceramente, o
problema de Segurança é real, temos pleno
entendimento de que temos que avançar nessa
área. O Governador Binho não tem se esquivado
dessa problemática. Mas também, tratar a
Segurança como se fosse um palanque político
não é a forma mais adequada. A Segurança vai
ser tratada de maneira técnica, profissional e
responsável como ela deve ser. E deixemos de
lado esse ar saudosista que alguns representantes
da Oposição insiste em ter. Esse tempo passou.
O Acre é outro e nós vamos avançar, Senhoras
Deputadas, na área de Segurança, se Deus quiser,
com o Governador Binho.

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) –
Obrigada, Deputado Cartaxo e concedo aparte
ao Deputado Donald Fernandes e depois ao
Deputado Luiz Calixto.

Deputado DONALD FERNANDES
(Líder do PSDB – EM APARTE) – Obrigado
pelo aparte Deputada. Eu queria dizer para
Senhora que é muito oportuna essa discussão.
Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quem

comanda o trânsito de Rio Branco? É o RBTrans
ou o Detran? Como são aplicadas essas multas?
Quem efetivamente troca as lâmpadas e conserta
os sinais? Está uma verdadeira bagunça. Não
sabemos quem comanda esse setor. Então, há a
necessidade de alguém sentar e dizer: RBTrans,
assuma suas posições. Coisa que não faz. O
Detran por sua vez, com autoritarismo, não está
deixando o RBTrans assumir todas as
responsabilidades. Eu creio que está havendo um
problema de gerência desses órgãos. Sem essa
definição é muito difícil melhorar o trânsito. Ali
perto do Banco do Brasil do Bosque, caberia
uma rotatória, mas isso só deverá ser feito quando
morrer alguém. Enfim, está uma verdadeira
bagunça, criada pelo município e o Governo,
que são do mesmo partido e que teimam em não
aceitar uma função do outro.

Muito obrigado pelo aparte.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do
PDT – EM APARTE) – Deputada Naluh, o seu
pronunciamento sobre a violência no trânsito é
muito oportuno. Como único Deputado que se
pronunciou anteriormente à Senhora e falou sobre
a Segurança fui eu, tenho o direito de vestir a
carapuça para dizer que eu não sou herdeiro
político da família Pascoal, que hoje está infiltrada
no PT. Nós não estamos com saudosismo, o
que nós queremos é uma polícia ativa, carros
nas ruas, agentes de polícia motivados. Agora
Deputada Naluh, a questão da violência no
trânsito, precisa ser bem discutida, e ela é fruto,
inclusive da promiscuidade administrativa que
existe dentro do Detran, que é quem deveria
cuidar dessa situação. É do conhecimento do
Acre, do Brasil, da torcida do Flamengo e mais
a do Vasco, que quem faz o gerenciamento e a
aplicação das multas é o filho da ex-Diretora do
Detran, o Sr. Richard Guimarães. Ou seja, é a
mucura cuidando do galinheiro. Quero apenas
fazer a divulgação de uma matéria que saiu num
site de notícias, que ele está tendo que justificar
como é que ele tem 800 cabeças de gado.
Enquanto não se resolver essas questão internas,
aquilo que a Senhora propõe não vai ser resolvido,
porque o Detran, hoje, é um grande negócio, é a
galinha dos ovos de ouro deste Governo. Tanto
é que eles fizeram a licitação para que o filho da
ex-Diretora ganhasse. Então, são dessas coisas
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que o povo acreano tem que tomar conhecimento.
A Via Chico Mendes é uma roleta russa, todos
os dias tem um acidente, mas estão mais
preocupados com o radar do Sr. Richard, do
que em humanizar o trânsito naquela Via. Parabéns
Deputada Naluh Gouveia pela abordagem do
tema.

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) - Eu
não queria aqui que fosse desvirtuada a
discussão, por exemplo: não se pode dizer que a
família Pascoal está dentro do PT. Muitos
companheiros do PT discordam de alguns
membros da Frente. Alguns têm que andar com
segurança por causa de alguns membros dessa
família. Ainda tem outra coisa, depois que esses
elementos foram presos, não cabe a nós julgá-
los e sim a Justiça. Agora não é correto dizer que
elementos da família Pascoal fazem parte do
Partido dos Trabalhadores. Nós não temos
nenhum membro da família Pascoal filiado ao
PT. Os partidos merecem respeito, porque a partir
do momento que não há respeito, fica difícil a
convivência no Parlamento.

Por último, eu queria deixar aqui como
sugestão, que fosse feito um estudo para se fazer
uma divisória entre aquelas rotatórias, onde os
carros e principalmente as motos e as bicicletas
não pudessem passar. E que o Detran tivesse
mais preocupação com a questão da educação
no trânsito.

(Sem revisão do orador)

Deputado DONALD FERNANDES
(Líder do PSDB) – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, eu tenho em casa fotografias de uma
passeata onde o Sr. Aureliano Pascoal está na
frente com o Governador Jorge Viana, Prefeito
Angelim e o Padre Asfury. Dando apoio a quem?
Para Deputado Donald Fernandes? Para o meu
Partido? O que é isso? É querer negar os seus
amigos, agora depois que estão eleitos. Está na
hora de assumir, sim, os votos da família Pascoal,
pois ganharam com o apoio deles e agora estão
cuspindo no prato que comeram. Não dá para
aceitar isso, não, meu amigo Deputado Cartaxo.

Foi questionado que os médicos de Rio
Branco são os mais bem pagos do Brasil. Meu
amigo Deputado Cartaxo, eu não esqueci; está
aqui o meu contrachequezinho que eu lhe prometi

trazer. Eu, com quinze anos de Acre, como
médico, estou recebendo agora, mil quinhentos
e quinze reais. Agora se você tiver ambulatório,
adicional de titulação, complexidade, promoção
da Saúde é diferente, mas isso não é salário, meu
amigo. Tanto é que o nosso amigo que morreu
recentemente, sua mulher está recebendo R$
1.400,00. A categoria médica precisa do maior
respeito possível, pois trabalha com dificuldades
em hospitais realmente despreparados de
equipamentos. E agora vem querer colocar uma
coisa que não é verdadeira.

Vocês não querem ver aqui o meu contra-
cheque? Está aqui, podem olhar, mil quinhentos
e quinze. O total que V. Exªs. vão ver é de três
mil, cento e onze, porque é referente a dois
contratos. Vamos acabar com essa estória de
dizer que o Acre tem os médicos mais bem pagos
do Brasil. Isso é uma inverdade. Eles trabalham
com salários baixos, materiais ruins, hospitais sem
material, francamente eu não quero que V.Exªs.
fiquem com raiva da categoria, mas a categoria
merece respeito. Todos têm vergonha de mostrar
o contra-cheque, eu não tenho, está aqui o meu.

O Deputado Federal Henrique Afonso
acompanhado do Deputado Taumaturgo Lima e
Luiz Gonzaga foram ao Conselho Regional de
Medicina, objetivando encontrar saídas para a
falta de médicos, dispostos a trabalhar nos
municípios. Então, há todo um sistema, toda uma
justificativa, mas eu gostaria de ressaltar duas
coisas aqui. O Sistema Único de Saúde que tanto
se fala e que foi naturalmente criado na
Constituição de 88, ele paga ao município um
repasse anual de 13 reais por habitante, então
recebe 1,08 reais por mês por habitante.

Obrigado
(Sem revisão do orador)

ORDEM DO DIA

(Não houve Matéria a ser apreciada).

EXPLICAÇÃO PESSOAL

O Senhor Presidente (EDVALDO
MAGALHÃES) – Suspendemos a Sessão para
que possamos receber o Secretário de Justiça e
Cidadania e a nova Diretora-Presidenta do
Procon, tendo em vista que hoje é o dia do
consumidor. (PAUSA)

Declaramos reabertos os trabalhos e nada
mais havendo a tratar, encerramos a presente
Sessão e convocamos outra para dia e hora
regimental.

ORDEM PESSOAL

EXPLICAÇÃO PESSOAL
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