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 O SR. SIDNEY LEITE (PSD - AM. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu sou questionado por este 
debate que, muitas vezes, ocupa muito tempo neste Parlamento e nos 
meios de comunicação do nosso País: o debate da questão ideológica. 

Eu entrei na política com as convicções que eu tenho hoje, que trago 
do meu Partido Social Democrata, de um Estado menor, um Estado 
eficiente na prestação do serviço público, um Estado que possa 
atender ao conjunto da coletividade. Meu propósito na política é 
interferir de forma positiva para melhorar a qualidade de vida de grupos 
de cidadãos e de cidadãs. 

Este debate me preocupa, porque o Brasil passa por um momento de 
muita dificuldade, em que a inflação, que não é baixa para a média do 
povo brasileiro, representa, para o trabalhador, para a dona de casa e 
para quem está em vulnerabilidade social, 40%. É só ver o preço 
altíssimo da energia elétrica, do gás de cozinha, dos combustíveis, dos 
alimentos. Não bastasse isso, o Brasil tem hoje 20 milhões de 
brasileiros que passam fome, e a fome não espera. 

Estes brasileiros que passam fome têm nome - a fome tem nome, 
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endereço e cor. Nós, principalmente os que estamos no Parlamento, 
precisamos reunir esforços e ações para diminuirmos os efeitos desta 
realidade lamentável por que o Brasil passa neste momento no âmbito 
inflacionário, melhorando programas de renda mínima e de inserção 
social e desonerando a folha de pagamentos, para, assim, gerarmos 
mais emprego e mais renda. 

Por que eu digo isso? Porque, hoje, um terço do PIB brasileiro está 
entre aqueles que efetivamente não estão no radar do Governo. Hoje 
qualquer empresário ou quem empreende neste País sabe que um 
salário representa mais um trabalhador, em se tratando de algum tipo 
de encargo. 

Portanto, nós precisamos tomar medidas para resolver esta situação, 
haja vista a dificuldade que há em se fazer uma reforma tributária que 
atenda aos interesses do nosso País. Nós não podemos ficar calados 
diante da necessidade e da gravidade da situação em que se 
encontram milhares de homens, jovens e mulheres que, por 
padecerem com necessidades, querem ter a oportunidade de trabalhar 
para viver com dignidade, fruto do suor do seu trabalho. 

Sr. Presidente, com certeza, não existe nada mais duro para um pai de 
família do que não conseguir garantir o sustento de seus familiares; 
não há nada mais difícil ou mais duro para uma mãe do que ver o filho 
passar necessidade e ela não conseguir suprir as necessidades 
mínimas do filho. 

Por isso, eu venho a esta tribuna para pedir que nos unamos, porque a 
fome não tem cor partidária, a fome não tem ideologia. A fome tem 
pressa, a fome não espera. 

Não há melhor programa de distribuição de renda, não há melhor 
perspectiva de qualidade de vida senão o trabalho, o trabalho para o 
homem, a mulher, o jovem, para poderem viver com dignidade, para 
viverem do suor do seu trabalho. 

Sr. Presidente, eu observei sua fala. V.Exa. conhece esta realidade em 
que se encontram homens e mulheres que hoje estão trabalhando 
basicamente para comprar uma carga de gás, para pagar a conta da 
energia elétrica. Mal sobra para comprar um rancho ou algo que dê 
dignidade para seus familiares se alimentarem. 

É por isso que nós precisamos estar mobilizados. Determinadas 
discussões não levam a nada. O que interessa, efetivamente, para o 
povo brasileiro é nossa mobilização. Eu louvo algumas iniciativas, 
como o saque de mil reais do FGTS. Aliás, eu apresentei um projeto de 
lei para garantirmos que milhares de brasileiros hoje endividados 
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possam honrar seus compromissos e, além disso, ter alguma renda. 

O Ministro da Economia anunciou a disponibilização de mil reais, por 
meio da Caixa Econômica, para esses brasileiros que empreendem. Na 
época do auxílio emergencial, eles eram invisíveis e, por isso, foram 
chamados pelo Ministro Paulo Guedes. Nós precisamos avançar no 
sentido de minimizar a dor, o sofrimento e a fome de que padecem 
milhares de brasileiros. 

Dito isso, agradeço a todos e a todas. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que minha fala seja divulgada pelos 
meios de comunicação desta Casa. 

Meu muito obrigado. 

Um bom dia a todos. 

 
 


