A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/PP - TO. Como
Relatora.) – Obrigada, Presidente,
Eu gostaria apenas de fazer alguns reparos. Recebi várias ligações aqui no meu celular
e, conversando com os colegas, quero agradecer a todos por terem me ligado e
colocado as suas dúvidas.
Número 1: ficou, de fato, uma falha no art. 2º, e eu quero fazer agora um aditamento.
No art. 2º, §3º, fica escrito da seguinte forma:
"As pessoas a que se referem o §1º do art. 1º que contratarem as linhas de crédito no
âmbito do programa assumirão contratualmente a obrigação de fornecer informações
verídicas e não rescindir sem justa causa o contrato de trabalho de seus empregados no
período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e do 60º dia
[sessenta dias], após o recebimento da última parcela da linha de crédito.", que era a
emenda do Contarato e do Jaques Wagner, cuja pedida era de 120 dias, e nós
atendemos parcialmente com 60 dias. Então, ao Contarato e ao Jaques Wagner,
Senadores, obrigada pelo reparo e a atenção de vocês.
A segunda questão, Sr. Presidente – a pedido de Eduardo Braga, Fernando Bezerra e
Tasso Jereissati – é um pedido muito justo para incluir, além do Banco do Brasil, além
da Caixa Econômica, além das cooperativas de crédito, o Banco do Nordeste e o
Banco da Amazônia. Não é para usar os recursos de lá, não. É para que eles também
possam operar essa linha de crédito.
Senador Espiridião Amin, eu não consegui compreender – liguei para algumas
pessoas, e a ignorância é minha – o que são as OSCIPs de crédito que o senhor
gostaria de colocar, incluir. O senhor poderia nos explicar, se fosse possível? Pois eu
faço questão de poder fazer todo empenho e esforço para lhe atender.
E também concordo com os Senadores Oriovisto e Izalci a respeito das negociações
com o Rodrigo Maia. Nós aprovamos aqui, Senador Presidente Davi, antes de o senhor
estar aqui, vários projetos da Câmara dos Deputados, com o maior prazer e alegria,
porque eram projetos importantes para o País. Então, é importante mostrar ao
Presidente Rodrigo Maia quantos projetos aqui foram aprovados para podermos
também fazer a nossa compensação.
E gostaria de fazer um comentário com o Senador Confúcio Moura, apenas para efeito
complementar, que de 2007 a 2019, num período de 12 anos, Presidente, as micro e
pequenas empresas geraram 12,5 milhões de empregos, enquanto as médias e grandes
– infelizmente, não é por culpa delas – diminuíram, reduziram os empregos em 1,5
milhão.
Então, o que estamos fazendo aqui hoje – o Senador Confúcio está coberto de razão –
é justiça aos 99% das empresas do País, às que empregam 50% das pessoas, às que
têm gerado empregos. Especialmente, ressalto aqui as franquias, os franqueados, que
são 90% ou mais, micro e pequenas empresas. Enquanto o Brasil cresceu 1%, o setor
cresceu quase 4%, no crescimento das empresas, todas micro e pequenas empresas
deste País, que merecem o nosso aplauso.
Muito obrigada, Sr. Presidente

.

