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CÂMARA DOS DEPUTADOS

suMÁRIO

1 - ATA DA 116! SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
4! SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 50!
LEGISLATURA, EM 30 DE JUNHO DE 1998

1- Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

11I - Leitura do expediente

MENSAGENS

N!! 722198 - Do Poder Executivo, solicitan
do aos Membros do Congresso Nacional, a reti
rada do PL nJl4.482198, que "Estabelece critérios
para a concessão de empréstimo, pela União,
aos Estados e ao Distrito Federal, destinado ao
ressarcimento parcial das perdas decorrentes da
aplicação da Lei n!! 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que institui o Fundo de Manutenção e De
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo-
rização do Magistério - FUNDEF". 17927

N!!.782/98 - Do Poder Executivo, encami
nhando o demonstrativo das emissões do real re
ferente ao mês de maio de 1998, as razões delas
determinantes e a posição das reservas interna-
cionais a elas vinculadas....................................... 17928

N!! 783/98 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do decreto de 23 de ju
nho de 1998, que "Renova a concessão da Fun
dação Educativa Nordeste, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cida-
de de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul"... 17943

N!! 785/98 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada deliberação dos Membros do
Congresso Nacional, o texto do projeto de lei que
"Regulamenta o § 2!! do art. 236 da Constituição
Federal, mediante o estabelecimento de normas
gerais para a fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, e dá outras providências". (PL n!!
4.653/98-CD) 17946

N!! 786/98 - Do Poder Executivo, subme-
tendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria n!! 83, de 13

de março de 1998, que renova a permissão ou
torgada à Rádio Musical FMISC ltda., originaria
mente deferida à FM São Marcos ltda., para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Jacareí, Estado de São Paulo. 17963

OFíCIOS

N2 674/98 - Do Senhor Senador Bello Par
ga, no exercício da Primeira Secretaria do Sena
do Federal, comunicando que a referida Casa,
aprovou, em revisão, nos termos do substitutivo o
PL nJl 5/98. (PL nJl 3.920, de 1997, na Casa de
origem) 17966

N!! 678198 - Do Senhor Senador Carlos Pa·
trocínio, Primeiro-Secretário em exercício do Se·
nado Federal, encaminhando a fim de ser sub
metido à revisão da Câmara dos Deputados, o
Projeto de Lei do Senado n2 229, de 1997. (PL n!!
4.667/98-CD) 17980

N!! 679/98 - Do Senhor Senador Carlos Pa
trocínio, Primeiro-Secretário em exercício do Se
nado Federal, encaminhando a fim de ser sub
metido à revisão da Câmara dos Deputados, o
Projeto de Lei do Senado n!! 70, de 1998. (PL n!!
4.654/98-CD) 17982

N2 676/98 - Do Senhor Deputado OdeImo
Leão, Líder do PPB, indicando os Deputados Robé
rio Araújo e Alcione Athayde, em substituição aos
Deputados Adhemar de Barros Rlho e Odelmo
Leão para integrarem a Comissão Especial destina-
da a proferir parecer à PEC n!! 82-A, de 1995......... 17984

N!! 198/98 - Do Senhor Deputado José Aní
bal, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL n!!
564197, apreciado pela referida Comissão............ 17984

N2 199/98 - Do Senhor Deputado José Aní
bal, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL n!!
565/97, apreciado pela referida Comissão............ 17984

N!! 200/98 - Do Senhor Deputado José Aní
bal, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL n!!
566197, apreciado pela referida Comissão............ 17984
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N2 201/98 - Do Senhor Deputado José Aní- Justiça e de Redação, encaminhando O PDL 02
bal, Presidente da Comissão de Constituição e 611/97, apreciado pela referia Comissão.............. 17986
Justiça e de Redação, encaminhando o POL nJ! N2 236/98 - Do Senhor Deputado José Aní-
567/97, apreciado pela referida Comissão. 17984 bal, Presidente da Comissão de Constituição e

N2 205/98 - Do Senhor Deputado José Aní- Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02
bal, Presidente da Comissão de Constituição e 612/97, apreciado pela referida Comissão............ 17986
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02 N2 238/98 - Do Senhor Deputado José Aní-
571/97, apreciado pela referida Comissão. 17984 bal, Presidente da Comissão de Constituição e

N.2 206/98 - Do Senhor Deputado José Aní- Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02
bal, Presidente da Comissão de Constituição e 615/98, apreciado pela referida Comissão............ 17986
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02 N.2 239/98 - Do Senhor Deputado José Aní-
572/97, apreciado pela referida Comissão. 17984 bal, Presidente da Comissão de Constituição e

N.2 212/98 _ Do Senhor Deputado José Aní- Justiça e de Redação, encaminhando O PDL 02
bal, Presidente da Comissão de Constituição e 616/98, apreciado pela referida Comissão............ 17986
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02 N2 139/98- Do Senhor Deputado José Jor-
588/97, apreciado pela referida Comissão. 17984 ge, Presidente da Comissão de Educação, Cultu-

N2 213/98 _ Do Senhor Deputado José Aní- ra e Desporto, comunicando a rejeição do PL 02
bal, Presidente da Comissão de Constituição e 3.637l97. 17986
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL n2 N2 140/98 - Do Senhor Deputado José Jor-
589/97, apreciado pela referida Comissão. 17985 ge, Presidente da Comissão de Educação, Cultu-

N2 214/98 _ Do Senhor Deputado José Aní- ra e Desporto, comunicando a rejeição do PL 02
bal, Presidente da Comissão de Constituição e 4.147/98. 17986
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02 N2 59/98 - Do Senhor Deputado Roberto
590/97, apreciado pela referida Comissão. 17985 Santos, Presidente da Comissão de Seguridade

N2 215/98 _ Do Senhor Deputado José Aní- Social e Família, comunicando a apreciação, pela
bal, Presidente da Comissão de Constituição e referida Comissão, do PL 023.275/97................... 17986
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02 N2 60/98 - Do Senhor Presidente Roberto
591/97, apreciado pela referida Comissão. 17985 Santos, Presidente da Comissão de Seguridade

N2 216/98 - Do Senhor Deputado José Aní- Social e Família, comunicando a apreciação, pela
bal, Presidente da Comissão de Constituição e referida Comissão, do PL 02 3.478/97................... 17986
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02 N.I! 61/98 - Do Senhor Deputado Roberto
592/97, apreciado pela referida Comissão. 17985 Santos, Presidente da Comissão de Seguridade

N2 217/98 _ Do Senhor Deputado José Aní- Social e Família, comunicando a apreciação, pela
bal, Presidente da Comissão de Constituição e referida Comissão, do PL 02 3.446/97................... 17987

Justiça e de Redação, encaminhando O PDL 02 IV - Homenagem
593/97, apreciado pela referida Comissão. 17985 Transcurso do tricentenário da cidade de

N.I! 218/98 - Do Senhor Deputado José Aní- Ouro Preto - MG. 17987
bal, Presidente da Comissão de Constituição e PRESIDENTE (Nelson Tra::i) - Saudc:çOO aos
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL n2 COllIIicb<:tls. ~. 17987
594/97, apreciado pela referida Comissão. 17985 Oradores: MARIA ELVIRA, DANILO DE

N2 219/98 - Do Senhor Deputado José Aní- CASTRO, SARAIVA FELIPE, JOANA D'ARC,
bal, Presidente da Comissão de Constituição e SÉRGIO MIRANDA. :... 17987
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL n2 PRESIDENTE (Maria Elvira) - Transcurso
595/97, apreciado pela referida Comissão. .......... 17985 do tricentenário da cidade de Ouro Preto, Estado

N2 224/98 - Do Senhor Deputado José Aní- de Minas Gerais. Agradecimento aos participán-
bal, Presidente da Comissão de Constituição e tes da presente sessão solene :::.; 17994
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL n2 V - Encerramento .
600/97, apreciado pela referida Comissão. 17985 2 - ATA DA 1171 SESSÃO, DA CÂMÁRA

N.2226/98 - Do Senhor Deputado José Aní- DOS DEPUTADOS, DA 41 SESSÃO LEGISLA·
bal, Presidente da Comissão de Constituição e TIVA ORDINÁRIA, DA 501 LEGISLATURA, EM
Justiça e de Redação, encaminhando o PDL 02 30 DE JUNHO DE 1998 .
602/97, apreciado pela referida Comissão. 17985 1- Abertura da sessão

N.2 235/98 - Do Senhor Deputado José Aní- 11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
bal, Presidente da Comissão de Constituição e anterior '.
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11I - Leitura do expediente

IV - Pequeno expediente

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Informação
ao Plenário sobre abertura do painel eletrônico. ...... 17995

BETINHO ROSADO - Apresentação de
proposta de emenda à Constituição sobre altera
ção da incidência do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS - nas opera-
ções com petróleo destinado a outros estados..... 17995

NILSON GIBSON - Balanço do 42 aniver
sário de vigência do Plano Real. Posse do gaú
cho Gilson Dipp, do Município de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul, no cargo de Minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 17995

MOACIR MICHELEITO - Encontro do ora
dor com o novo Embaixador da Austrália no Brasil,
Garry Conroy. Providências para a inserção do
País no atual contexto econômico intemacional. ..... 17998

SAULO QUEIROZ - Denúncia de abusos
praticados por empresas distribuidoras de álcool
diante das medidas governamentais, para coibi-
ção de distorções na comercialização do produto. 17999

SILAS BRASILEIRO - Anúncio de apre-
sentação de projetos de lei. 18000

WAGNER ROSSI - Impasse verificado na
Convenção Nacional do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB - no tocante ao
lançamento de candidatura própria para a Presi
dência da República ou apoiamento à reeleição
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. ........ 18001

EDUARDO JORGE - Necessidade de
união entre as lideranças governistas e oposicio
nistas em torno da Proposta de Emenda à Cons
tituição n2 169, de 1993, com as sugestões apre
sentadas pelo Ministério da Saúde, para a viabili-
zação financeira do Sistema Único de Saúde. ..... 18002

VANIO DOS SANTOS - Apoio à greve dos
professores e técnicos administrativos universitá
rios e dos professores e alunos das escolas téc
nicas federais. Críticas à proposta governamental
para reposição emergencial dos salários das ca-
tegorias em greve.................................................. 18003

DOMINGOS LEONELLI - Comemoração,
na Bahia, do aniversário da expulsão das últimas
tropas portuguesas do Estado - 2 de julho. Críti
ca à troca da denominação do Aeroporto 2 de Ju
lho, de Salvador, para Aeroporto Luís Eduardo
Magalhães. 18003

ARNALDO FARIA DE SÁ - Conotação po
lítica da tentativa de desmoralização da Polícia
Federal. Nota oficial da Superintendência da Polí
cia Federal no Estado de São Paulo em resposta
a denúncias de ocorrência de irregularidades no
âmbito da instituição. 18004

WILSON BRAGA - Apoio à reivindicação
da Associação dos Municípios do Cariri, dirigida
ao Governo Federal, no sentido de abertura de
crédito para os pequenos proprietários rurais da
região. 18005

LAEL VARELLA - Abandono, por colonos,
de assentamentos da reforma agrária no Estado
do Amazonas. Contrariedade à política brasileira
de reforma agrária. 18006

AIRTON DIPP - Elevação do endividamen
to interno do Brasil na gestão do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Confiança na eleição
de Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola para
reversão do quadro de endividamento nacional. .. 18006

ADÃO PRETTO - Tentativa de impedimen
to, por fazendeiros gaúchos, da vistoria, pelo Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, de terras consideradas improdutivas. ... 18007

SIMÃO SESSIM - Importância do lança
mento, pela Caixa Econômica Federal, de pro
grama de estímulo à construção civil para com-
bate à crise social no País.............. 18007

EULER RIBEIRO - Anúncio de apresenta
ção de proposta de emenda à Constituição sobre
a perenização da Zona Franca de Manaus. Bus
ca, pelo orador e pelo Ibama, de estratégia de so
brevivência para os caboclos da região do Alto
Solimões vinculados à extração da madeira. 18008

JOSÉ COIMBRA - Cumprimentos à Dr'
Helena Elias Pinto, Juíza da 2611 Vara Federal do
Rio de Janeiro, pela cassação de liminar permis
siva de jogos eletrônicos através do prefixo tele
fônico 0900. Artigo "Justiça manda parar os sor
teios peJa TV", publicado no jornal Folha de
S.Paulo. 18008

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO -Insuficiên
cia dos recursos repassados aos pequenos pro
dutores pelo Banco do Nordeste do Brasil. Lenti
dão na tramitação dos processos para o repasse
dos mesmos. 18010

NILMÁRIO MIRANDA - Protesto contra de
clarações do Presidente Femando Henrique Cardo
so sobre a greve das universidades federais brasi
leiras. Sugestões de mudanças na proposta gover·
namental referente à instituição da GratifICação de
Estímulo à Docência no Magistério Superior. 18010

WALTER PINHEIRO - Caráter demagógi
co das ações desenvolvidas pelo Governo Fede
ral no Município de Uauá, Estado da Bahia, para
combate à seca na região. 18010

DÉRCIO KNOP - Implementação de ações
mais abrangentes para a retomada do cresci
mento econômico como condição para ampliação
da oferta de empregos no País. 18011
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PHILEMON RODRIGUES - Realização,
pelo Movimento Cristão do Brasil, de concurso
nacional de monografias sobre o tema "Cinqüen-
tenário da Proclamação do Estado de Israel"....... 18012

FREIRE JÚNIOR - Agravamento do de
semprego no País. Ineficiência dos programas
governamentais para combate ao problema......... 18012

V - Grande expediente

TELMA DE SOUZA - Insensibilidade do
Governo Federal quanto à situação dos profes
sores universitários brasileiros. Sugestões para
redução dos conflitos nos portos brasileiros,
advindos do processo de privatização no setor.
Documento "Carta de Paranaguá", resultante
do X Congresso Nacional de Municípios Por
tuários. Necessidade de adoção de modelo de
modernização portuária mais justo para com os
trabalhadores e o empresariado nacionais. 18015

VI- Ordem do dia

Apresentaçáo de proposições: ALBÉRI
CO CORDEIRO; EDISON ANDRINO; BETI
NHO ROSADO E OUTROS; SILAS BRASILEI
RO; MARIA VALADÃO; ARNALDO FARIA DE
SÁ; MARIA LAURA; ROBERTO PESSÓA; CI
DINHA CAMPOS; INÁCIO ARRUDA; JARBAS
LIMA; TUGA ANGERAMI; JOSÉ LUIZ CLE-
ROT; CUNHA BUENO; SENHORES LíDERES. 18020

ENIO BACCI (Pela ordem) - Problemáti
ca do desemprego no País. Apoio à celebração
de acordo, na Casa, entre a base situacionista
e a oposicionista para aprovação de reajuste
salarial para os professores universitários, ex
tensivo aos aposentados e aos professores de
12 e 22 graus. 18040

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Anúncio da apresentação de projeto de lei sobre
prorrogação do prazo para movimentação, por
meio de ordem judicial, dos depósitos em contas
inativas.. 18041

VII - Comunicações parlamentares

(Não houve oradores inscritos.)

VIII - Encerramento

3 - ATA DA 118! SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NO
TURNA, DA 4! SESSÃO LEGISLATIVA ORDI
NÁRIA, DA 5()! LEGISLATURA, EM 30 DE JU
NHO DE 1998

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111 - Leitura do expediente

IV - Breves comunicações.

FERNANDO FERRO - Repúdio à anuncia
da promoção, por empresários do Estado do Rio

de Janeiro, de movimento para a redução dos
preços dos alimentos nos supermercados a pro
pósito do transcurso do quarto aniversário do
Plano Real. 18045

ALCIDES MODESTO - Alto custo social
pago pelo País para a manutenção do Plano
Real. Correspondência do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais do Município de Antas, Estado
da Bahia, de denúncia sobre exploração político
eleitoral da distribuição de cestas básicas aos fla-
gelados da seca. 18046

ZULAIÊ COBRA - Repúdio a críticas infun
dadas contra o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso formuladas pela base oposi-
cionista na Casa. 18047

JOÃO LEÃO - Conquistas do Plano Real.
Expectativa de progresso do Brasil diante da
modernização da infra-estrutura nacional, con
substanciada pelas obras constantes do Progra-
ma Brasil em Ação................................................. 18048

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Convoca-
ção dos Deputados a plenário para início da Or-
dem do Dia............................................................. 18048

JARBAS LIMA - Falecimento do jorna-
lista gaúcho Dyogenes Auildo Martins Pinto... 18048

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Associa-
ção da Mesa à manifestação de pesar pelo pas-
samento do jornalista gaúcho................................ 18049

BETINHO ROSADO - Correspondência
encaminhada ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso pelo ex-Prefeito Chico Germano, do Mu
nicípio de Rodolfo Fernandes, Estado do Rio
Grande do Norte, sobre as falhas da assistência
governamental prestada às vítimas da seca na
região Nordeste. 18049

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Solicita-
ção à Presidência de início da Ordem do Dia....... 18050

ARLINDO VARGAS - Decisão majoritária
do Partido Trabalhista Brasileiro, am Convenção
Nacional, de apoio à reeleição do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. 18050

NELSON MARQUEZELLI - Importância da
contribuição do Fórum Nacional da Agricultura
para a política agrícola do País. 18051

MARIA VALADÃO - Preocupação com os
reflexos da crise nas universidades públicas.brasi-
leiras. 18052

ROBERTO PESSÓA - Inexistência de polí
tica governamental de caráter efetivo e perma
nente para eliminação dos efeitos da seca rio
Nordeste. Aplausos às ações emergenciais· de
combate aos flagelados da estiagem. Relevância
da implantação do projeto de transposição de
águas do rio São Francisco para a retomadado
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crescimento econômico e melhoria da condição
social da população nordestina..................... 18052

AUGUSTO CARVALHO - Calote aplicado
pelo Banco Nacional no Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional - PROER. Denúncia, pelo
Ministério Público, da Diretoria do Banco Central
do Brasil por improbidade....................................... 18055

USHITARO KAMIA - Matéria "Sem estudo
e trabalho, jovem cai no crime", de autoria dos
jornalistas Gilberto Dimenstein e Fernando Ros-
seti, publicada no jornal Folha de S.Paulo........... 18056

V - Ordem do dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em turno único, do Projeto de Lei n2 4.605-A, de
1998, que institui a Gratificação de Estímulo à
Docência no Magistério Superior e dá outras pro-
vidências. 18059

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Solicita
ção à Presidência de retardamento do início da
votação para estabelecimento de acordo sobre a ma-
téria........................................................................ 18059

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à Sf! Deputada TeIma de Souza........................... 18059

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Razão da
ausência do Deputado Ivan Valente do plenário. .... 18059

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Justifi-
cativa da ausência do Deputado Marcelo Déda
da presente sessão. 18059

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MATHEUS SCHMIDT. ... 18059

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or
dem sobre possibilidade de prorrogação da Ses
são Legislativa exclusivamente para apreciação
do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 18060

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi-
mento da questão de ordem do Sr. Deputado Ar-
naldo Faria de Sá. 18060

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Apresentação de recurso à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação contra a decisão
da Presidência. 18061

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
mento do recurso apresentado. 18061

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados OSVALDO BIO-
LCHI, IVAN VALENTE. 18061

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do Substitutivo da Comissão de Educação, Cultu-
ra e Désporto. '" 18062

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Solicita
ção à Presidência de informação sobre a conve
niência, do aguardo, pelos Líderes partidários, da
apresentação do parecer do Relator da matéria... 18064

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Haroldo Lima. 18064

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado L1NDBERG FARIAS. ... 18064

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Conve-
niência de encaminhamento da votação somente
após a chegada do Relator ao plenário. 18064

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Haroldo Lima.............................. 18064

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Solici
tação à Presidência de ietardamento do início da
votação para estabelecimento de acordo sobre a
matéria. 18064

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
a Sr-' Deputada Teima de Souza........................... 18065

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados FER
NANDO GABEIRA, SÉRGIO AROUCA, HAROL-
DO LIMA. 18065

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Solicitação
à Presidência de inversão da pauta. 18066

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
aos Srs. Líderes partidários sobre a proposta de
inversão da pauta. 18066

SÉRGIO CARNEIRO, INOCÊNCIO OLIVEI-
RA, ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) - Con-
cordância com a proposta de inversão da pauta...... 18066

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
mento da proposta de inversão da pauta. 18066

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em tumo único, do Substitutivo do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei n2 3.920, de 1997, que altera
a tabela de valores da taxa de fiscalização da ins
talação por estação, objeto do anexo JII da Lei n2
9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre
a organização dos serviços de telecomunicações,
a criação e o funcionamento de um órgão regula
dor e outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional n2 8, de 1995. 18066

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado NELSON MAR-
QUEZELLI.............................................................. 18066

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NIL-
SON GIBSON. 18067

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão. 18067

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉR
GIO MIRANDA, SÉRGIO AROUCA, LUIZ BUAIZ,
ALEXANDRE CARDOSO, NELSON MARQUE
ZELLI, SÉRGIO CARNEIRO, WALTER PINHEI-



18081

18081

18082

18081

18081

18081

18081

18081

18081

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Aécio Neves .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, TELMA DE
SOUZA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, COL
BERT MARTINS, WAGNER ROSSI, SÉRGIO

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado COLBERT
MARTINS .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALEXANDRE CARDOSO .

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado AGNELO QUEIROZ....

PRESIDENTE (Michel Temer) - Apreciação
do projeto como o item 1 da pauta da sessão ex
traordinária convocada para 1Ja de julho de 1998....

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO .

Usou da palavra pela ordem a srª Deputa-
da TELMA DE SOUZA .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
MO LEÃO, ALEXANDRE CARDOSO .

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Solicitação
à Presidência de informação sobre a pauta da
sessão extraordinária anunciada .
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RO, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI, ARLlN- projeto de lei sobre reajuste salarial dos professo-
DO VARGAS, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, res universitários.................................................... 18079
INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 18070 SÉRGIO CARNEIRO - Discordância com

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e proposta apresentada pela Presidência. Conve-
aprovação do substitutivo. 18072 niência de continuação da sessão. 18080

Votação e aprovação da redação final. 18072 PRESIDENTE (Michel Temer) - Aviso ao
Encaminhamento da matéria à sanção pre- Plenário sobre convocação de sessão. 18080

sidencial................................................................. 18076 INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, licitação à Presidência de convocação de sessão

em turno único, do Projeto de Lei n2 4.598, de extraordinária exclusivamente para apreciação
1998, que dispõe sobre os subsídios dos mem- do projeto de lei sobre criação da Gratificação de
bros do Ministério Público da União...................... 18076 Estímulo à Docência no Magistério Superior. ....... 18080

Usou da palavra para proferir parecer ao PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
projeto, em substituição à Comissão de Finanças ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira....................... 18080
e Tributação, o Sr. Deputado SíLVIO TORRES... 18076 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usou da palavra para proferir parecer ao do SÉRGIO CARNEIRO........................................ 18080
projeto, em substituição à Comissão de Constitui- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NIL- do projeto de lei, ressalvado o destaque............... 18080
SON GIBSON. 18076 Determinação de votação pelo processo

Usou da palavra para proferir parecer ao nominal, em face da declaração de obstrução. ... 18080
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho,

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
de Administração e Serviço Público, o Sr. Depu- 18080
tado ARNALDO FARIA DE SÁ.............................. 18076 do ALEXANDRE CARDOSO .

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra- Usou da palavra para orientação da respecti-
mento da discussão............................................... 18076 va bancada o Sr. Deputado WAGNER ROSSI........ 18080

Votação do projeto, ressalvado o destaque. 18076 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALEXANDRE CARDOSO................................. 18080

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL
BERT MARTINS, ALDO ARANTES, ALEXAN
DRE CARDOSO, SÉRGIO CARNEIRO, TELMA
DE SOUZA. 18077

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados RONALDO CEZAR COELHO, ALEXAN
DRE CARDOSO, WAGNER ROSSI, ALEXAN-
DRE CARDOSO.................................................... 18077

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 18078

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
FARIA DE sÁ, Relator da matéria. 18078

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES. 18078

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
aos Srs. Líderes partidários sobre a possibilidade
de transferência da matéria para o final da pauta. 18079

ALEXANDRE CARDOSO - Discordância
com a proposta apresentada pela Presidência.
Conveniência de continuação da sessão.............. 18079

WAGNER ROSSI - Declaração de obstru-
ção pelo PMDB. 18079

AÉCIO NEVES - Declaração de obstrução
pelo PSDB. 18079

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Declaração de
obstrução pelo PFL. Solicitação de convocação
de nova sessão extraordinária para discussão do
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CARNEIRO, COLBERT MARTINS, HAROLDO
LIMA, DARCíSIO PERONDI, ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, ALEXANDRE CARDOSO, ODELMO
LEÃO, INÁCIO ARRUDA, ARLINDO VARGAS....... 18082

Usou da palavra pela ordem, para reconsi-
deração de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
COUTINHO............................................................ 18083

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado COLBERT
MARTINS............................................................... 18083

JANDIRA FEGHALI (Pela ordem) - Posi
cionamento da Oposição favorável à aprovação
do projeto de lei em votação. .. 18083

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL
BERT MARTINS, WAGNER ROSSI, INÁCIO AR
RUDA, COLBERT MARTINS, ANTONIO CAR-
LOS PANNUNZIO, ARLINDO VARGAS............... 18083

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INÁCIO ARRUDA............................................. 18083

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Indagação
à Presidência sobre convocação de sessão ex-
traordinária............................................................. 18084

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Odelmo Leão.............................. 18084

COLBERT MARTINS (Pela ordem) - Solici
tação à Presidência de informação sobre a ses
são destinada à apreciação de proposta de cas
sação de mandatos de Parlamentares. Orienta-
ção da respectiva bancada. 18084

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Colbert Martins. 18084

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ARRUDA, TELMA DE SOUZA, ANTONIO CAR
LOS PANNUNZIO, WAGNER ROSSI, INOCÊN-
CIO OLIVEIRA....................................................... 18084

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Indagação à Presidência sobre a votação da pau-
ta na sessão extraordinária. 18084

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá. 18084

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, TELMA DE SOUZA, COLBERT MARTINS.. 18084

Usou da palavra pela ordem, para registro
de presença, o Sr. Deputado EDINHO BEZ. 18084

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado LUIZ ALBERTO....... 18085

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTO
NIO CARLOS PANNUNZIO, INÁCIO ARRUDA,
ODELMO LEÃO, ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO, COLBERT MARTINS, AÉCIO NEVES..... 18085

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Solici
tação à Presidência de esclarecimento sobre
a situação da matéria em votação.................... 18085

PRESIDENTE (Michel Temer) - Res-
posta ao Sr. Deputado Nilson Gibson.............. 18085

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Solicitação aos Srs. Deputados da base go-
vernista de permanência no plenário. 18085

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Conve-
niência de continuidade da votação da matéria. 18086

ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, WAGNER ROSSI (Pela ordem) - Solici
tação aos Srs. Deputados da base governista
de permanência no plenário. 18086

Usou da palavra pela ordem o Sr. De-
putado ARNALDO FARIA DE SÁ...................... 18086

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Solicita-
ção aos Srs. Deputados da base governista
de permanência no plenário. 18086

Usou da palavra pela ordem o Sr. De-
putado LUIZ CARLOS HAULY. 18087

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer
ramento da sessão em face da falta de quo-
rum. 18087

VI- Encerramento
ATA DA 119! SESSÃO, DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NO
TURNA, DA 4! SESSÃO LEGISLATIVA ORDI·
NÁRIA, DA 50! LEGISLATURA, EM 3D DE JU
NHO DE 1998

1- Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura do expediente
PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação

aos Srs. Deputados de registro de suas presenças. 18094
L1NDBERG FARIAS (Pela ordem) - Posi

cionamento do PSTU relativamente ao registro
de presença. 18094

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela or
dem) - Solicitação, aos Srs. Deputados integran
tes do Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB, de comparecimento ao plenário. 18094

DARCíSIO PERONDI (Pela ordem) - Soli
citação aos Srs. Deputados integrantes do Parti
do do Movimento Democrático Brasileiro -
PMDB, de comparecimento ao plenário................ 18095

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Anúncio de uso, pelo Partido Socialista Brasileiro
- PSB, do instituto regimental da obstrução relati
vamente ao atingimento do quorum para a aber·
tura da sessão '" 18095

INOCÊW~I'l OLIVEIRA (Pela ordem) - So
licitação, aos Srs. Deputados integrantes do Par-
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tido da Frente Liberal - PFL, de comparecimento
ao plenário. 18095

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Solicitação
aos Srs. Deputados integrantes do Partido da So
cial Democracia Brasileira -PSDB, de compareci-
mento a plenário. 18095

L1NDBERG FARIAS (Pela ordem) - Solici-
tação, aos Srs. Deputados da Oposição, de abs-
tenção de registro de presença. 18095

WAGNER ROSSI (Pela ordem) - Solicita-
ção, aos Srs. Deputados do PMDB, de compare-
cimento ao plenário para início da Ordem do Dia. 18095

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Orien
tação aos Srs. Deputados integrantes do Partido
dos Trabalhadores relativamente ao registro de
presença. .. 18095

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Exagero da investida govemamental contra o La
boratório Schering sem a prévia apuração da res
ponsabilidade pelo incidente relacionado à fabri
cação e comercialização de pnulas anticoncep-
cionais falsas. 18096

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Apelo ao Relator no sentido da inclusão dos pro
fessores de 12 e 22 graus na proposta govema
mental referente à instituição da Gratificação de
Estímulo à Docência no Magistério Superior........ 18097

CUNHA BUENO (Pela ordem) - Crítica à
exploração política, pelo Ministro José Serra, da
Saúde, de irregularidade ocorrida no mercado
farmacêutico nacional....... 18097

L1NDBERG FARIAS (Pela ordem) - Ques
tionamento à Presidência sobre a definição de
prazo para o comparecimento dos Srs. Deputa-
dos ao plenário. 18097

PRESIDENTE (José Genoíno) - Expectati
va da presença do Sr. Deputado Michel Temer,
Presidente da Casa. Solicitação de compareci-
mento dos Srs. Deputados ao plenário. 18098

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Congratula
ções ao Deputado José Genoíno pela isenção no
exercício da presidência da sessão. Reiteração
do pedido de comparecimento dos Srs. Deputa-
dos ao plenário para início da Ordem do Dia........ 18098

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Voca-
ção do Partido dos Trabalhadores para o exercí-
cio do poder........................................................... 18098

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Elo-
gio à postura do Sr. Deputado José Genoíno no
exercício da presidência dos trabalhos da Casa. ..... 18098

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Desem
penho do Governador Cristovam Buarque, do
Distrito Federal, no setor educacional. Encerra
mento parcial da greve dos professores da Fun-
dação Educacional do Distrito FederaL................ 18098

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
às galerias de manutenção de silêncio ..

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Mobilização
dos Srs. Deputados da base governista para a
votação dos destaques remanescentes da pro-
posta de reforma da Previdência SociaL .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica
ção aos Srs. Líderes de não-distribuição de cre
denciais para as galerias nas sessões da próxi-
ma quarta-feira .

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Defesa
de inclusão dos servidores administrativos e pro
fessores das Escolas Técnicas Federais de 12 e
22 graus na proposta govemamental de institui
ção da Gratificação de Estímulo à Docência no
Magistério Superior .

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Apelo à Presidência no sentido de celebração de
acordo de Lideranças para inclusão dos profes
sores de 12 e 22 graus e dos servidores adminis
trativos na proposta de instituição de Gratificação
de Estímulo à Docência no Magistério Superior...

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Apelo à
Presidência de adiamento da discussão da maté
ria para a próxima quarta-feira com vista à obten-
ção de acordo de Lideranças sobre o tema .

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Conveniência
de deliberação, na presente sessão, sobre a pro
posta govemamental de instituição da Gratificação
de Estímulo à Docência no Magistério Superior......

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - De
fesa de deliberação, na presente sessão, sobre a
proposta govemamental de instituição da Gratifi
cação de Estímulo à Docência no Magistério Su-
perior .

IV - Ordem do dia

HAROLDO LIMA, L1NDBERG FARIAS
(Pela ordem) - Não obstrução da sessão pelo
PCdoB e PSTU .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em tumo único, do Projeto de Lei nl! 4.605-A, de
1998, que institui a Gratificação de Estímulo à
~~ên?ia no Magistério Superior e dá outras pro-
vldenclas .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do substitutivo apresentado pelo Relator designa
do pela Mesa em substituição à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ODELMO LEÃO, AÉCIO NEVES ..

Usou da palavra para orientação da re.s
pectiva bancada o Sr. Deputado L1NDBERG
FARIAS .

18099

18099

18099

18099

18099

18100

18100

18100

18102

18103

18103

18105

18105



18117

18116

18116

18117

18115

18117

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados SÉRGIO
AROUCA, CARLOS SANTANA, LUIZ BUAIZ, ALE
XANDRE CARDOSO, ARLINDO VARGAS, SÉR
GIO CARNEIRO, ODELMO LEÃO, WAGNER
ROSSI, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
RONALDO CEZAR COELHO .

MILTON TEMER (Pela ordem) - Inclusão
dos nomes dos Srs. Deputados Carlos Santana,
Vanio dos Santos e Walter Pinheiro em documento
encaminhado pelo orador à Mesa Diretora .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
NEVES, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, WAGNER ROSSI, MARIA LAURA, ODELMO
LEÃO, SILVIO TORRES, WAGNER ROSSI,
SÉRGIO AROUCA, SILVIO TORRES, SÉRGIO
CARNEIRO, ODELMO LEÃO .

LAURA CARNEIRO (Pela ordem) - Inda
gação à Presidência sobre possibilidade de apre-
sentação de declaração de voto .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à Srl' Deputada Laura Carneiro .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MARIA
LAURA, SILVIO TORRES, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, JANDIRA FEGHALI, ARLINDO VARGAS,
SILVIO TORRES .

18114

18112

18112

18112

18109

18112

18114

18112

18114

18112

18114
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) - In-
do CHICO VIGILANTE. 18105 dagação à Presidência sobre a matéria em votação. 18114

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉR- ao Sr. Deputado Alexandre Cardoso. 18114
GIO AROUCA, FERNANDO GABEIRA, HAROL- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
DO LIMA, ALEXANDRE CARDOSO, ARLINDO aprovação de requerimento para apreciação em
VARGAS, FERNANDO LOPES, TELMA DE regime de urgência do Projeto de Lei n2 2.595, de
SOUZA, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI, AÉ- 1996, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
CIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA................... 18105 dos Territórios, que dispõe sobre a organização

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- judiciária do Distrito Federal e dos Territórios,
do RONALDO CEZAR COELHO. 18109 ressaltada, no corpo do referido projeto, a criação

Usou da palavra para orientação da respecti- das Varas dos Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
va bancada o Sr. Deputado WAGNER ROSSI........ 18109 nais (Juizados de Pequenas Causas)................... 18114

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação Usaram da palavra pela ordem durante a
do substitutivo........................................................ 18109 votação os Srs. Deputados AÉCIO NEVES e

L1NDBERG FARIAS (Pela ordem) _ Pedido ALEXANDRE CARDOSO...................................... 18114

de verificação de votação. 18109 LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) - SoIicita-
AÉCIO NEVES (Pela ordem) _ Inexistência ção à Presidência de votação do item n2 4 da pauta. 18114

de apoiamento para a verificação de votação soli- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
citada pelo Sr. Deputado Lindberg Farias............. 18109 de requerimento para apreciação em regime de

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- urgência do Projeto de Lei n2 4.606, de 1998, do
mento da solicitação do Sr. Deputado Lindberg Poder Executivo, que dispõe sobre a autonomia
Farias. 18109 de gestão das Organizações Militares Prestado

ras de Serviço da Marinha e dá outras providên-
cias......................................................................... 18114PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e

aprovação da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
requerimento para apreciação em regime de urgên
cia do Projeto de Lei n2 4.606, de 1998, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a autonomia de ges
tão das Organizações Militares Prestadoras de
Serviço da Marinha e dá outras providências .

Usou da palavra pela ordem, para declaração
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO LOPES .

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Solici
tação à Presidência de transferência da votação
do requerimento para o final da pauta .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento
do pedido da srª Deputada Teima de Souza .

MILTON TEMER (Pela ordem) - Declara
ção de voto de Deputados do Partido dos Traba-
Ihadores .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Srl' Deputada CIDINHA CAMPOS .

SÉRGIO AROUCA (Pela ordem) - Ratifica
ção do posicionamento do PPS na votação anterior.

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Solicitação
à Presidência de esclarecimento sobre inversão
da pauta .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Aécio Neves ..
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CUNHA LIMA,
HERÁCLITO FORTES. 18117

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLIN
DO VARGAS, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARIA
LAURA, SILVIO TORRES. 18117

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado PEDRO WILSON. ... 18117

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALDO
ARANTES, AYRTON XEREZ. 18117

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO AROUCA. 18117

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO CE-
ZARCOELHO....................................................... 18118

Usou da palavra para retificação de voto o
Sr. Deputado SERAFIM VENZON. 18118

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE
XANDRE CARDOSO, SILVIO TORRES, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, MARIA LAURA, INOCÊN
CIO OLIVEIRA, MARIA LAURA, CUNHA BUE
NO, ARLINDO VARGAS, SILVIO TORRES, INO-
CÊNCIO OLIVEIRA, ARLINDO VARGAS............. 18118

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AUGUSTO NARDES. .... 18118

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 18118

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JAIME MARTINS,
HERMES PARCIANELLO, DOMINGOS LEO-
NELLI, CORIOLANO SALES. 18118

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento. 18119

AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Inda
gação à Presidência sobre a possibilidade de vo
tação, na presente sessão, do mérito do projeto
de lei acerca da criação dos juizados especiais
do Distrito Federal. 18122

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado Agnelo Queiroz. 18122

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ADELSON SAL-
VADOR, ELlSEU RESENDE. 18122

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em regime de
urgência urgentíssima do Projeto de Lei n2 4.654,
de 1998, do Senado Federal, que acrescenta pa
rágrafos ao art. 28 da Lei n2 9.096, de 1995, que
dispõe sobre os partidos políticos. 18122

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
do requerimento de pauta :................. 18123

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados COLBERT MARTINS, MARIA LAURA,
ARNALDO FARIA DE SÁ .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retorno
do requerimento à apreciação do Plenário .

Aprovação do requerimento .

MARIA LAURA (Pela ordem) - Pedido de
inclusão do Projeto de Lei n2 4.654, de 1998, na
pauta da presente sessão .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Inclusão
da matéria como último item da pauta .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada NAIR XAVIER LOBO...

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n2 3.362-C, de
1997, que dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 15ª Região da Justi
ça do Trabalho, define jurisdições e dá outras
providências .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO GUERRA. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL
BERT MARTINS, LUIZ BUAIZ, SÉRGIO GUER
RA, HAROLDO LIMA, FERNANDO LOPES, TEL
MA DE SOUZA, ODELMO LEÃO, DARCíSIO PE
RONDI, SILVIO TORRES, INOCÊNCIO OLIVEI-
RA, ALEXANDRE CARDOSO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do projeto e da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - In
dagação à Presidência sobre existência de
emenda ao projeto .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Existência
da Emenda n2 1, de Plenário, ao AnAxo 11 do Pro-
jeto de Lei n2 3.362-C, de 1997 .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
Prejudicialidade da Emenda n!! 1, de Plenário .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de votação de nova redação final, mediante
anuência da unanimidade das Lideranças .

INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUCIANO ZICA,
DARCíSIO PERONDI, NILSON GIBSON (Pela
ordem) - Concordância com a votação da Emen-
da n2 1, de Plenário .

Usou da palavra para proferir parecer à
Emenda n2 1, de Plenário, em substituição à Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, o Sr. Deputado NILSON GIBSON .

18123

18123

18123

18123

18123

18123

18123

18123

18123

18134

18134

18138

18138

18138

18139

18139

18139

18140
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Usou da palavra para proferir parecer à tuição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
Emenda n2 1, de Plenário, em substituição à Co- NILSON GIBSON .
missão de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado PRESIDENTE (Michel Temer) - Declara-
SILVIO TORRES. 18140 ção de inconstitucionalidade da Emenda n2 1 ..

Usou da palavra para proferir parecer à PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
Emenda na 1, de Plenário, em substituição à Co- aprovação da Emenda n2 2 de Plenário .
missão de Constituição e Justiça e de Redação, Usou da palavra para orientação da res-
o Sr. Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA. ... 18140 pectiva bancada () Sr. Deputado COLBERT

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e MARTINS .
aprovação da Emenda n2 1, de Plenário............... 18140 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - aprovação do projeto de lei e da redação final. ....
Apoio à aprovação da emenda. 18140 Encaminhamento da matéria ao Senado

PRESIDENTE (Michel Temer) - Omissão FederaL .
da Mesa Diretora quanto ao anúncio da emenda. 18141 PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e em turno único, do Projeto de Lei n2 4.576, de
aprovação da redação final. 18141 1998, que dispõe sobre a criação de homepage

Encaminhamento da matéria ao Senado na INTERNET pelo Tribunal de Contas da União,
FederaL.................................................................. 18145 para divulgação dos dados e informações que

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, especifica, e dá outras providências .
em turno único, do Projeto de Lei na 4.200, de Usou da palavra para proferir parecer ao
1998, que cria Juntas de Conciliação e Julga- projeto, em substituição à Comissão de Finanças
mento na 211 Região da Justiça do Trabalho, defi· e Tributação, a Sra. Deputada YEDA CRUSIUS..
ne jurisdição e dá outras providências. 18145 Usou da palavra para proferir parecer ao

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Constitui-
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho, ção e Justiça e de Redação, °Sr. Deputado NIL-
de Administração e Serviço Público, o Sr. Depu- SON GIBSON ..
tado JOÃO MELLÃO NETO. 18145 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

Usou da palavra para proferir parecer ao pro- mento da discussão .
jeto, em substituição à Comissão de Finanças e Tri· Usou da palavra para orientação da res-
butação, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 18145 pectiva bancada o Sr. Deputado COLBERT

Usou da palavra para proferir parecer ao MARTINS ..
projeto, em substituição à Comissão de Constitui- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NIL- aprovação do projeto e da redação final. .
SON GIBSON........................................................ 18146 Encaminhamento da matéria ao Senado

Usou da palavra para discussão da matéria Federal .
a Sra. Deputada JOANA d'ARC............................ 18146 PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- em turno único, do Projeto de Lei na 330, de
mento da discussão............................................... 18146 1995, que dispõe sobre a regulamentação do

Anúncio da existência de emendas ao projeto. 18146 profissional da área de Educação Física e cria
Usou da palavra para proferir parecer às seus respectivos Conselhos Federal e Regionais.

emendas, em substituição à Comissão de Traba- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
lho, de Administração e Serviço Público, o Sr. mento da discussão ~ .
Deputado JOÃO MELLÃO NETO. 18151 Anúncio da existência de emendas ao projeto.

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So- Usou da palavra para proferir parecer às
licitação à Presidência de esclarecimento sobre o emendas, em substituição à Comissão de Traba-
teor da Emenda na 1.............................................. 18151 lho, de Administração e Serviço Público, o Sr.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ ..
ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira....................... 18151 Usou da palavra para proferir parecer às emeo-

Usou da palavra para proferir parecer às das, em substituição à Comissão de Rnanças e Toou-
emendas, em substituição à Comissão de Finan- tação, o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY .
ças e Tributação, o Sr. Deputado ARNALDO FA- Usou da palavra para proferir parecer às
RIA DE SÁ............................................................. 18152 emendas, em substituição à Comissão de Consti-

Usou da palavra para proferir parecer às tuição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
emendas, em substituição à Comissão de Consti- NILSON GIBSON ..

17925

18152

18152

18152

18153

18153

18155

18155

18155

18156

18156

18157

18157

18157

18158

18158
18158

18158

18159

18159



18167

18164

18163

18162

18164

18164

18161

18161

18160

18161

18160

18160

18160

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados COL
BERT MARTINS, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIZ
CARLOS HAULY .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do substitutivo adotado pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público....

Declaração de prejudicialidade do substitu
tivo da Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto e da proposição inicial... ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação das Emendas # 1 e 2 de Plenário e
da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. .

LAURA CARNEIRO (Pela ordem) - Ho
menagem à memória do Deputado Eduardo
Mascarenhas. Presença no plenário do Sr.
Jorge Steinhilber e do Deputado Estadual Ber-
nard Rajzman .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n2 575-A, de 1997, que aprova o texto do Tratado
sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares,
concluído em 1-2 de julho de 1968, com vistas à
adesão pelo Governo brasileiro .

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados JOANA d'ARC, FER-
NANDO GABEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) '- Encerra-
mento da discussão .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o
Sr. Deputado JOFRAN FREJAT .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado NILSON GIBSON ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados HAROLDO LIMA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOANA d'ARC, PAULO
DELGADO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da emenda de Plenário ..
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ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - Usaram da palavra para orientação das
Conveniência de apresentação de emenda de re- respectivas bancadas os Srs. Deputados COL-
dação à matéria..................................................... 18159 BERT MARTINS, INOCÊNCIO OLIVEIRA, NIL-

NILSON GIBSON, LUIZ CARLOS HAULY SON GIBSON, LUIZ CARLOS HAULY, HAROL-
(Pela ordem) - Apoio à proposta do Sr. Deputado DO LIMA, FERNANDO GABEIRA, TELMA DE
A Id F . d S' 18159 SOUZA................................................................... 18167rna o ana e a .

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa- PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação

d TELMA DE SOUZA 18159
da emenda............................................................. 18167a .

JOANA d'ARC (Pela ordem) - Apresenta-
ção de declaração de voto. 18167

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do projeto de decreto legislativo.......... 18167

FERNANDO GABEIRA (Pela ordem) 
Conveniência de informação à imprensa, pelo
Presidente Michel Temer, sobre a ratificação,
pelo Congresso Nacional, do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares. 18167

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação da redação final. 18167

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 18168

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n2 2.595, de
1996, que dispõe sobre a Organização Judiciária
do Distrito Federal e dos Territórios. 18170

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, o Sr. Depu-
tado AGNELO QUEIROZ. 18170

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado OSÓRIO ADRIANO. 18174

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado BE-
NEDITO DOMINGOS. 18175

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado JOFRAN FREJAT. 18175

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão............................................... 18175

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do substitutivo apresentado pelo Rela
tor designado pela Mesa Diretora em substituição
à Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. 18175

Declaração de prejudicialidade do projeto
inicial. 18177

Votação e aprovação da redação final. ~.. 18177

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 18180

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discus
são, em turno único, do Projeto de Lei n2 4.654,
de 1988, que modifica a Lei n2 9.096, de 19 de
setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos,



6-MESA

7 - LíDERES E VICE-LíDERES

8 - COMISSÕES

v- ENCERRAMENTO

5 - Portarias n.os 76 e 77, de 1998, da Pri
meira-Secretaria, referentes a credenciamento de
entidades de classe ..
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para tratar de punição ao partido político median- Encaminhamento da matéria à sanção pre-
te suspensão de cotas do fundo partidário. 18180 sidencial. ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NIL-
SON GIBSON. 18180

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão............................................... 18180

Votação e aprovação do projeto e da reda-
ção final. 18180

Ata da 116ª Sessão, Solene
Á

Matutina,
em 30 de junho de 1~98

Presidência dos Srs.: Nelson Trad, 2!l Secretário, Sérgio Miranda,
Maria Elvira, § 2!l do art. 18 do Regimento Interno
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18181

18210

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 24 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anteOOr.

11 - LEITURA DA ATA

A SRA. MARIA ELVIRA, servindo como 2ª Se
cretária, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se à
leitura do expediente.

O Sr. SARAIVA FELIPE, servindo como 12 Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem n2 722

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Solicito a Vossa Excelência, de conformidade com
a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, a retirada do Projeto de Lei rl2 4.482, de 1998,
que "Estabelece critérios para a concessão de em
préstimo, pela União, aos Estados e ao Distrito Fe
deral, destinado ao ressarcimento parcial das perdas
decorrentes da aplicação da Lei n.Q 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que institui o Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

Valorização do Magistério - FUNDEF", enviado à Câma
ra dos Deputados com a Mensagem n2 540, de 1998.

Brasília, 16 de junho de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. n2 371/MF

Brasília, 15 de junho de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Como se recorda Vossa Excelência, o projeto de

Lei rl2 4.482, de 1998, que "estabelece critérios para
a concessão de empréstimo, pela União, aos Esta
dos e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimen
to parcial das perdas decorrentes da aplicação da
Lei n2 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que insti
tui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
- FUNDEF", foi encaminhado ao Congresso Nacio
nal, em 7 de maio de 1998, por intermédio da Men
sagem n2 540.

Em face da urgência que o assunto requer, entendo
que a matéria em questão deve ser objeto de medida. pro
visória.

Se de acordo Vossa Excelência, além da edi
ção de medida provisória, faz-se necessário o enca
minhamento de Mensagem ao Congresso Nacional,
solicitando a retirada do projeto de lei.

Respeitosamente, - Pedro Parente, Ministro
de Estado da Fazenda, Interino.

Aviso n2 807 - SUPAR/C.Civil.

Brasília, 16 de junho de 1998

Senhor Primeiro Secretário,
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Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República soli
cita a retirada do Projeto de Lei n!!. 4.482, de 1998.

Mensagem nO 782

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do inciso II do art. 7° da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995,

encaminho a Vossa Excelência o demonstrativo das emissões do Real referente ao mês de maio de

1998, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Brasília, 29 de junho de 1998.
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Aviso n2 871 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Brasília, 29 de j unho de 1998.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa ao demonstrativo das emissões do Real referente ao mês de maio de 1998, as

razões delas detenninantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

-'PRIMEIRA SECRETARIA-
! Em,..~.(j L~:r;;.1 ·IW.L~., Ao Senhor
Secretário-Geral da Mesa.

\tvll
Deputado UBIRATAN AR

Primeiro Secretário

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASn..lA-DF.
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E.M. nO 396 /MF
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Brasília, 29 de j unho de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Encaminho à consideração de Vossa Excelência, de acordo com o que estabelece o
inciso II do Art. 7° da Lei n° 9.069, de 29.6.95, o anexo demonstrativo das emissões do real relativo ao
mês de maio de 1998, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas, para que seja o referido demonstrativo enviado também aos Excelentíssimos Senhores
Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Respeitosamente,

'7-}.- ~ \

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

BANCO CENTRAL DO BRASIL

PRESI-98/1693

Senhor Ministro.

Brasilia. 25 de jWlho de 1998.

Em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7° da Lei nO 9.069, de
29.6.95, e no Art. 6° da Resolução n° 2.082 do Conselho \lonetário Nacional, de 30.6.94, que
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estabeleceram as condições para emlssao do real, a fórmula de apuração das emissões
realizadas e as bases para o acompanhamento e controle monetário, encaminho a V.Exa. o
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês de maio de 1998, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas, para que seja enviado
ao Excclentíssimo Senhor Presidente da República e aos Excelentíssimos Senhores Presidentes
das duas Casas do Congresso Nacional.

Respeitosamente,

\ ":b"I .
/'; ./

. \.-/
Gu.st vo Henriq~nco

\ .
Pres'l ente

-~-....__ ..---~ ......-
\1
..J /.J.\ fA7ENDA

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P"
70048-900 - Brasília-DF

Anexo ao Oficio Presi-98/ 1693

. ;·."{"'·10

. ,' ..... J
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PROTúCCLO/ErtASíUA ~~t

L

[lo

lU.

IV.

v.

Demonstrativo das emissões do real - maio de 1998.

A base monetária restrita e a emissão

A base monetária ampliada

Os meios de pagamento (M 1) e o multiplicador

Os meios de pagamento amplos

Anexos
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Baneo Central d,.' BrasIl

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
-------------------

Demonstram'o das Emissões do I' c,li - Maio 1998

-
DEMONSirRi~~TIVO DAS EMISSOES DO REAL

1- Evoluçüe dos agregados monetários

o comportanento dos agregados monetários segue condicionado pela atuação do Banco Central de

modo a cumprir as metas estabelecidas na programação monetária. A ação da autoridade monetária

viabiliza o ritmo de ,:rcscimento da renda permitido na atual conjuntura, nssim como baliza a continuidade

do processo ele monetização. resultante da ainda recente estabilização de preços. evitando, ao mesmo

tempo, que td processo chegue a gerar pressões inflacionárias.

Dem onstrativo de em issões do real
Maio de 1998

t1lscrim In 8,ão

f.. • Lastro !Ti onetj'.fio (reserv,as internacionais vinculadas)

B· Emissãe· monetária estimada para o 2" trimestre/98
("oto CMN n" 045/98)

G - Eénissãn monE'tária realizada 11

c.l • US)s. saldos 11

c.l.1 p,'lpel·rn oeda em ilido
0.1.2 R'3servas bancárias

c.2 • FOl1tes

c.2.1 Saldos em 30.04.98
c.2.1.1 Papel-m oeda em itido
c.2.1.2. Reservas bancárias

c.2.2 Fluxos em mail98 21
c.2.2.1 Opera"ões com o Tesouro Naoional
c.2.2.2 Opera"ões com títulos públicos federais
c.2.2.3 Operações com o setor externo
c.2.2.4 O peraçôes com o sistem a finanoeiro

O • S"ldo de em issão (8 • C)

. 11 Média dos E.ald"s nos, dias úteis.
21 Média dos j,uxos /lcum ulados nos dias úteis.

R$ bilhões

35,50

35,50

32,35

32,35

17,38
14,98

32,35

30,66
17,24
13,42

1,70
·1,81
2,09
0,04
1,38

3,15

Em maio, a blse monetária, considerado o critério de média dos saldos diários, registrou aumento de

4.9%, acumL 1ando taxa de expansão de 32,3% em 12 meses. Entre seus componentes, ocorreram
::' .. , • :',. _ r ~ I " .~:

expansões de 0,3% nos saldos do papel-moeda emitido e de 10,7% nas reservas bancárias.
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Consideradas as posições de final de período, o saldo da base monetária atingiu R$ 31,1 bilhões, com

crescimento de 1,4% no mês e de 43% em 12 meses. As reservas bancárias alcançaram R$ 13,8

bilhões e o papel-moeda emitido, R$ 17,3 bilhões, com evoluções no mês de 2.9% e de 0,3%.

Base monetária e com ponentes
Média dos saldos nos dias úteis

R$ milhões
Período Papel- Variação Re'servas Variação Base Variação

moeda percentual bancárias percentual monetária percentual
em itido Mês 12 meses Mês 12meses Mês 12 meses

1996 Jan 12234 ·7,0 40,6 8276 9,0 1,4 20510 ·1 ,1 21,6
Fev 11 810 ·3,5 39,4 6668 -19,4 ·9,0 18478 -9,9 16,9
Mar 11 436 -3,2 41,3 6592 -1,1 -12,9 18028 -2,4 15,1
Abr 11 476 0,4 '42,1 5966 -9.5 -7.6" 17442 -3.2 20,0
Mai 1 t 594 1,0 46,7 6 01 t 0,8 -7,9 17605 0,9 22,0
Jun 12088 4,3 43,1 5361 -10,8 -13,8 17 449 -0.9 19,0
Jul 12 418 2.7 39.6 5281 -1,5 -18.6 17699 1,4 15,1
Ago 12617 1.6 40,2 .4229 -19,9 -29,3 1684'6 -4,8, 12,5
Set 13060 3,5 38.7 4 183 -1.1 -25,3 17243 2,4 14,8
Out 13 316 2,0 37,2 ..4337 3,7 ·33,9 17653 2.4 8,6
Nov 13652 2,5 34,5 3'207 ' -26,1 -51,4 115 859 -4,5 0,7
Dez 16780 22,9 27,6 3326 3,7 -56,2 20 lOS 19,3 -3.1

1997 Jan 16266 -3,1 33,0 4354 30.9 -47,4 20620 2,6 ' 0,5
Fev 16 013 -1,6' 35,6 6597 51,5 -1,1 22610 9,7 22,4
Mar 15838 -1,1 38,5 8859 34,3 34,4 24 697 9,2 37,0
Abr 15 479 -2,3 34,9 ,9 193 3,8 54,1 24672 -0,1 41,4
Mai 15540 0,4 34.0 8911 -3,1 48,2 24450 -0,9 38,9
Jun 15 614 0,5 29,2 9094 2; 1 69,6 24707 1,1 41.6
Jul 15 867 1.6 27,8 9926 9,2 88,0 25794 4,4 45,7
Ago 15 856 -0.1 25.7 9 130 -8.0 115,9 24 986 -3.1 48,3
Set 15 961 0,7 22.2 10 190 11,6 143,6 26 151 4.7 51,7
O ul 16 120 1,0 21.1 1(} 535 3,4 142,9 26656 1,9 51.0
Nov 16 369 1,5 19,9 9648 -8.4 200,8 26017 -2,4 54,3
Dez 19972 22,0 19,0 12 311 ,27,6 270,1 32283 24,1 60,6

1998 Jan 18746 -6.1 15,2 ,14836 20,S 240.7 S3581 4,0 62,9
Fev 17984 -4,,1 12,3 13950 -6.0 111.5 31 934 -4;9 ' 41.2
Mar 17249 -4,1 8,9 13606 -2,5 53,6, SO 855 -3.4 24.9
Abr 17331 0,5 12,0 13523 -0.6 47,1 30854 -0.0 25.1
MaiO 17377 0.3 11,8 14975 10.7 68,1 '32 353 4.9 32.3

• Dados preliminares

Relativamente às fontes de emissão monetária, comreferência nos fluxos acumulados no mês, o conjunto

de operações com o sistema financeiro acumulou expansão monetária líquida de R$ 258 milhões. A

maior contribuição expansionista foi dada pela devolução de depósitos compulsórios. no valor de R$

270 milhões, às instituições financeiras, dos quais R$ 105 milhões relativos a depósitos de poupança e
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R$ 27 milhões relativos a depósitos a prazo. Com relação aos fluxos contracionistas. destacaram-se

os recolhimentos compulsórios (R$ 31 milhões) sobre os fundos de investimento.

As operações com o Tesouro Nacional resultaram em fluxo contracionista de R$ 471 milhões. tendo

o mês apresentado arrecadação de R$ 9,4 bilhões. volume compatível com os registrados nos meses

anteriores. excetuando-se o recorde de R$ 15,6 bilhões estabelecido em abril.

As operações com o setor externo provocaram impacto contracionista de R$ 1.8 bilhão. refletindo as

vendas líquidas do Banco Central no mercado interbancário de câmbio.

A liquidez do mercado monetário no mês foi ajustada por meio das operações com títulos públicos

federais. expansionistas em RS 2.5 bilhões. destacando-se o resgate líquido de títulos no mercado

primário de R$ 10,9 bilhões. As operações no mercado secundário resultaram em vendas líquidas de

R$ 8.3 bilhões. e as operações no extramercado. R$ 120 milhões.

Fatores condicionantes da base monetária
Fluxos acum ulados no m és

Perlodo

1996 Jan
Fev
Mar
Abr
Mal
Jun
Jul
Ago
Sei
OUI
Nov
Dez

1997 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Sei
Oul
Nov
Dez

1998 Jan
F.v
Mar
Abr
Mai"

R$ m lIhOe.
o peraçáes o pe raçáes Operaçáes OperaçOes Variação

com o com titulo. com o com o da
Tesouro públicos setor sistem 8 base

N aciona I 11 federais externo financeiro m onelária

2403 - 3949 2238 62 753
687 - 8133 2212 - 193 - 5 427
231 - 1 953 • 25 925 - 822

- 1715 - 1 858 1 131 1 258 - 1 184
4923 - 10274 2085 4535 1270

279 - 668 230 695 535
• 889 ·2985 872 4942 1941
• 588 578 51 - 3103 ·3062

283 4246 ·1 130 1553 4952
583 ·3705 1 066 ·1852 ·5073

38 ·3279 1023 2321 104
444 2309 234 1 140 4127

2175 - 566 - 1 305 3760 4064
- 560 1 166 • 75 ·4 105 ·3575
- 326 - 1 565 • 611 4541 2039

- 2 043 1237 ·1 484 7258 4967
·2871 • 684 2566 - 4561 ·5551

167 1 215 ·1 389 2955 2948
• 380 - 163 2397 ·2326 • 472

·1 727 ·2380 2872 - 1 113 - 2 348
2241 3350 - 1 869 - 1 089 2832

342 3779 - 7923 5248 1447
• 478 7040 ·1776 - 7 962 ·3175

·1 614 9732 • 653 1392 8656

• 978 ·4520 855 3379 • 1264
- 32 • 199 5773 ·7015 ·1473
794 ·11 001 10233 869 894

·6544 1 150 5912 151 670
- 471 2497 ·1640 258 444

11 Não incful operações com titulas •
• Dados prelim Inares

o saldo da base monetária ampliada apresentou crescimento de 1.0% em maio (expansão de 59.5%

em 12 meses), alcançando R$ 320.4 bilhões, em consequência do crescimento verificado nos saldos
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da base monetária restrita e de títulos públicos federais fora da carteira do Banco Central. que atingiu

R$ 25::::.5 bilhões. ame RS ::::49.9 bilhões em abril. O saldo dos títulos de emissão do Tesouro Nacional

aumentou de R$ 152,5 bilhões para R$ 154.8 bilhões. enquanto o estoque de títulos do Banco Central

manteve-se estável ao nível de R$ 97.7 bilhões.

Base monetária ampliada
Saldos em final de período

R$milhões
Período Base Depósítos Tltulos públicos federais Total Variação

mone- compulsÓrios percentual

!ária em espécíel' Titulos do BCB Títulos do Tesouro Nacional41
Total Mês 12 meses

Remu- Não Posição Financia· Tolal Posiçlio Financia· Tolal

nerados remune- de car- mento3f
decar· mento

3f

rados teira 11 telra

1996 Jan 22434 11707 6081 32608 -2355 30253 59153 ·339 58 814 89067 129289 5.7 60.9
Fev 17007 11664 6387 36615 772 37387 61721 O 61721 99108 134 166 3.8 64.7
Mar 16186 11695 6640 38247 2633 40880 62252 O 62252 103132 137653 2.6 71.7
Abr 15002 11629 6762 38839 2829 41668 65302 O 65302 106970 140363 2,0 77,0
Mai 16272 11343 7023 43620 2973 46593 73010 O 73010 119603 154241 9.9 88,3
Jun 16807 11 167 7079 48159 O 48159 74220 O 74220 122 379 157432 2.1 91.1
Jul 18748 9448 8671 52430 ·1856 50574 75478 -1690 73788 124362 161229 2,4 68.1
Ago 15687 9451 9264 51172 -1122 50050 78624 -379 78245 128295 162697 0,9 53.9
Set 20838 9503 9671 52608 -3011 49597 77776 ·2080 75696 125293 165105 1.5 54,9
Out 15565 12000 10285 53044 -2098 50946 80507 ·908 79599 130545 168395 2,0 52.4
Nov 15668 14477 11614 52595 ·3164 49431 86407 ·52 86355 135786 177545 5.4 51.4
Dez 19796 16114 12761 50318 -2206 48112 88270 ·1003 87267 135379 184050 3.7 50.5

1997 Jan 23860 17138 10783 47275 ·6862 40413 94058 ·100 93958 134 371 186152 1,1 44.0
Fev 20285 18586 7157 44586 -338 44248 97706 ·12 97694 141942 187970 1,0 40.1
Mar 22324 19905 6167 46907 419 47326 98488 ·34 98454 145780 194 176 3.3 41.1
Abr 27291 21145 5187 47454 ·3794 43660 99713 ·1531 98182 141842 195465 0.7 39,3
Ma; 21740 22982 5058 50088 -43 50045 101092 O 101092 151137 200917 2,8 30.3
Jun 24688 23823 5015 50813 ·1656 49157 101560 ·1016 100544 149701 203227 1,1 29.1
Jul 24216 26173 3748 48074 -237 47837 106610 -983 105627 153464 207601 2,2 28,8
Ago 21868 26576 3550 san9 -45 50734 109525 O 109 525 160 259 212253 2,2 30,5
Set 24700 27166 3480 50880 O 50880 117765 O 117765 168 645 223 991 5,5 35.7
Out 26147 28519 3889 47336 ·1758 45578 120 681 ·3929 116752 162 330 220885 .1,4 31.2
Nov 22972 28970 4293 46241 -lO 46231 117375 O 117375 163606 219841 ·0.5 23.8
Dez 31828 30267 4065 39956 ·484 39472 178009 -3571 174438 213910 280070 27,4 52,2

1998 Jan 30564 30758 4314 80403 -1765 78638 145234 -4554 140 680 219318 284 954 1.7 53.1
Fev 29091 31840 4388 77646 O 77646 151794 -522 151272 228918 294237 3.3 56,5
Mar 29985 31508 4602 69691 O 89891 153 740 2170 155910 245801 311896 6.0 60.6
Abr 30655 31510 4968 97411 -2 97409 152519 4 152 523 249 932 317065 1,7 62.2
Mai' 31099 31828 4978 97714 ·9 97705 147492 1285 154 777 252 482 320387 1,0 59,5

11 Relerem-se a saldos conrigidos de algumas operaç6es de instituições financeiras (Depósitos a prazo. Depósitos judiciais. Depósltosde
poupança. FIF e outros).

21 Exclui LBCE.
31 Posições de financiamento dos tílulos: tomadorldoador; undersold (+), oversold (-) e posições de custódia sob aRas. 2308. de 28.8.96.
41 Titulos avaliados pela curva do rendimento do papel (critério valor presente da STNIMF).
, Dados preliminares.

O saldo médio diário dos meios de pagamento (M1) manteve-se estável em relação a abril, acumulando
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crescimento de 13,8% em 12 meses. Entre seus componentes, o saldo médio de moeda manual

registrou aumento de 1% no mês e o de moeda escrituraI, reducão de 0,6%. Considerando-se o
~ ,

período de 12 meses, o papel-moeda em poder do público apresentou expansão de 11,9%, e os

depósitos à vista, 14,9%.

Meios de pagamento (M1) e componentes
Média dos saldos nos dias úteis

R$mllhões
Período Papel-moeda Variação Depósitos Variação Meios Variação

em poder percentual à vista pe rcentual de percentual
do No mês Em 12 No m és Em 12 pagamento No mês Em 12

público meses meses m ases

1996 Jan 10570 -6.7 46.3 14675 -3.8 19.6 25245 -5.0 29.5
Fev 10 153 -3,9 43,8 13953 -4,9 17,8 24106 -4,5 27,5
Mar 9922 -2,3 45.7 13 521 -3,1 20,2 23443 -2,8 29.8
Abr 9868 -0,5 47,S 13977 3,4 28,1 23845 1,7 35.4
Mai 10077 2.1 53.3 13356 -4.4 26,8 23433 -1,7 37,0
Jun 10449 3.7 47.1 13476 0,9 27,3 23924 2.1 35,2
Jul 10825 3.6 44.0 13 481 0,0 21,8 24 S06 1.6 30.8
Ago 11 007 1.7 44.1 12 513 -7,2 15.8 23521 -3,2 27.5
Set 11 396 3,5 42,6 12873 2.9 15,4 24269 3,2 26.7
Out 11 571 1,5 40,6 13468 4.6 10,2 25039 3.2 22,5
Nov 11 811 2,1 37,1 12522 -7,0 -0,9 24333 -2,8 14,5
Dez 14641 24,0 29.2 14352 14,6 -5,9 28993 19,1 9,1

1997 Jan' 14254 -2,6 34,9 15921 10,9 8,5 30 175 4,1 19,5
Fev' 13943 -2,2 37,3 22202 39.5 59,1 36146 19,8 49,9
Mar' 13783 -1.2 38,9 23 106 4,1 70,9 36889 2.1 57.4
Abr' 13506 -2.0 36,9 22903 -0,9 63,9 36408 -1,3 52,7
Mai' 13 555 0,4 34.5 23008 0,5 72,3 36563 0,4 56,0
Jun' 13655 0,7 30.7 23104 0.4 71,5 36759 0,5 53,6
Jul· 13908 1,8 28,5 23081 -0,1 71,2 36989 . 0.6 52,2
Ago· 13892 -0,1 26,2 24000 4,0 91,8 37892 2.4 61.1
Set' 13998 0.8 22,8 24794 3,3 92,6 38792 2,4 59.8
Out' 14 184 1,3 22,6 25582 3,2 89.9 39767 2,5 58.8
Noy· 14324 1,0 21,3 24902 -2,7 98,9 39226 -1,4 61.2
Dez' 17540 22,4 19.8 28089 12.8 95,7 45628 16,3 57,4

1998 Jan' 16467 -6,1 15,5 28087 0,0 76,4 44 554 -2,4 47,7
Fay' 15692 -4,7 12,5 26912 -4,2 21,2 42605 -4,4 17,9
Mar' 15066 -4,0 9,3 26360 -2,1 14,1 41 426 -2,8 12.,3
Abr· 15028 -0.3 11,3 26589 0.9 16,1 41 617 0.5 14.3
Mai· 15 173 1,0 11,9 26433 -0,6 14,9 41 606 0,0 13,8

• Dados prelim inares.

O multiplicador monetário, que se situava em 1,35 em abril. reduziu-se para 1,29. Não se observou,

em relação às posições de abril, alterações nos coeficientes de comportamento monetário do público,

registrando-se, contudo, variações nos coeficientes de comportamento dos bancos, em geral pouco
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significativas, exceto o relativo à parcela de Depósitos à Vista mantida como Reserva Bancáriajunto à

Autoridade Monetária, que expandiu-se de 51 %em abril para 57% em maio.

O saldo dos meios de pagamento no conceito mais amplo (M4), em maio, atingiu R$ 426,8 bilhões

(+ l.7%), elevando a relação com o PIE de 46.6% para 47,2%. O estoque de títulos públicos federais

em poder do público alcançou R$ 168, I bilhões, representando incremento de 2,9% e correspondendo

a 39,4% do total do agregado. O saldo dos depósitos de poupança atingiu R$ 97,4 bilhões, com

ganho líquido de R$ 291 milhões no mês, enquanto o saldo dos depósitos a prazo foi elevado de R$

100,3 bilhões, em abril, para R$ 101,5 bilhões.

Multiplicador e coeficientes de comportamento monetário 11
Média dos saldos nos dias úteis

Ri - Taxa de encaixe em moeda corrente
ex - Encaixe de moeda corrente
R2 - Taxa de reservas bancárias
RB - Reservas bancárias
K - Mullipllcador da base monetária
B • Base monetária

Comportamento dos bancosPeríodo Comportamento do público

PMPP DV
C=--- D RI

Ml Ml

1996 Jan D,42 0,58
Fev D,42 0,58
Mar 0,42 0,58
Abr 0,41 0,59
Mai 0,43 0,57
Jun 0,44 0,56
Jul 0,45 0,55
Ago 0,47 0,53
Set 0,47 0,53
Out 0,46 0,54
Nov 0,49 0,51
Dez 0,50 0,50

1997 Jan 0,47 0,53
Fev 0,39 0.61
Mar 0,37 0,63
Abr 0,37 0,63
Mai 0,37 0,63
Jun 0,37 0.63
Jul 0.38 0,62
Ago 0,37 0,63
Set 0,36 0,64
Out 0.36 0,64
Nov 0,37 0.63
Dez 0,38 0,62

1998 Jan 0,37 0,63
Fev 0,37 0.63
Mar 0.36 0,64
Abr 0,36 0,64
Mai 0,36 0.64

1/ Onde:
C • Preferência do público por papel·moeda
PMPP • Papel-moeda em poder do públfco
Ml • Meios de pagamento
D - Preferência do público por dep6sitos à vista
DV • Depósitos à vista

ex

DV

0,11
0,12
0,11
0,12
0.11
0,12
0,12
0.13
0,13
0.13
0,15
0,15

0,13
0,09
0,09
0,09
0,09
o.oa
o.oa
0,08
0,08
o,oa
o,oa
0,09

0,08
0.09
0,08
0.09
o,oa

RZ -
RB

DV

0,56
0,48
0,49
0,43
0,45
0,40
0.39
0,34
0,32
0,32
0.26
0,23

0,27
0,30
0,38
0,40
0,39
0,39
0,43
0,38
0,41
0,41
0,39
0.44

0.53
0,52
0,52
0.51
0.57

Multlpl1cador

1,23
1,30
1,30
1,37
1,33
1.37
1,37
1,40
1,41
1,42
1,44
1,44

1,46
1,60
1,49
1,48
1,50
1,49
1,43
1,52
1,48
1,49
1,51
1,41

1.33
1,33
1,34
1,35
1.29
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Haveres financeiros
Saldos em final de período

R$milhões
Período Ml FAF, Tít.fed.em Trtestlmun. M2 Depósitos Títulos M4 Variação

FRF·curto poder do em poder do ds Ma privados percentual
prazo público público poupança

e não- não- No Em12
FIF·curto financeiro financeiro mês meses

11 11 2Jprazo

1996 Jan 23482 14958 61179 9092 108711 64233 172944 81271 254 215 1,4 39,9
Fev 23095 15785 66413 8SS8 114161 64753 178914 81617 260531 2,5 38,6
Mar 22985 16071 70937 8279 118272 64757 183029 82301 265330 1,8 41,0
Abr 23276 16543 75243 7933 122995 64674 187669 81218 268887 1,3 41,1
Mal 22762 16921 82929 7442 130054 64231 194285 81637 275922 2,6 43,2
Jun 23513 17534 85185 7890 134122 64078 198200 81987 280187 1,5 40,3
Jul 23107 18082 90 120 9154 140463 63854 204 317 81664 285981 2,1 35,0

Ago 23477 18889 92607 9389 144362 63754 208116 82149 290 265 1,5 30,1
SeI 25143 19385 94513 9795 148637 64265 213101 84286 297387 2,5 29,5
Out 23171 19743 96719 10640 150274 65218 215491 87683 303175 1,9 29,7
Nov 24383 21505 100 362 10950 157201 66988 224189 88162 312351 3,0 29,2
Dez 29807 22832 102855 11193 166 687 72024 238712 83429 322140 3,1 28,5

1997 Jan' 33609 14271 115673 10403 173956 76420 250376 76124 326500 1,4 28,4
Fav" 36309 10115 120757 11061 178242 78053 256295 75178 331473 1,5 27,2
Mar' 37135 8318 124661 10782 180896 79364 260260 76121 336382 1,5 26,8
Abr' 35991 7.191 129934 10896 184 012 80249 264261 75612 339873 1,0 26,4
Mai' 36544 6567 131139 11215 185466 81078 266544 76826 343370 1,0 24,4
Jun' 37482 6015 132706 11489 187692 82248 269940 81362 351302 2,3 25,4
JuJ' 35643 5595 139837 11684 192760 82933 275692 82170 357862 1,9 25,1

Ago' 37903 5412 139507 11892 194 714 84335 279049 84297 363346 1,5 25,2
SeI' 39240 5464 142748 12127 199579 85882 285462 88359 373821 2,9 25,7
Out' 39472 6567 141759 12382 200 180 87368 287547 92818 380365 1,8 25,S
Nov" 40255 6772 136 070 12684 195780 92617 288397 94624 383022 0,7 22,6
Dez' 47728 6262 140 068 8739 202798 97062 299860 92894 392754 2.5 21,9

1998 Jan' 42894 7083 142047 9391 201420 99412 300832 96503 397335 1,2 21,7
Fev" 42900 7094 148737 9386 208117 97872 305990 100 154 406 143 2,2 22,5
Mar' 41212 7459 159 160 9314 217145 97178 314323 102863 417 186 2,7 24,0
Abr' 42045 7834 163 318 9277 222473 97095 319568 100 322 419890 0,6 23,5
Mai' 42386 8157 168 122 9317 227983 97386 325369 101 481 426850 1,7 24,3

11· Exclui títulos pertencenles às carteiras das instituições financeiras, dos FAF, dos FRF·curto prazo e dos FIF·curto prazo.
2J. Inclui depÓSitos a prazo, lelras de câmbio e letras hipotecárias, exceto aqueles em poder dos FAF, dos FRF·curto prazo,

dos FIF·curto prazo e das carteiras das instituições financeiras.
Dados preliminares
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Gráfico 1

Base monetária e M1
(média dos saldos diários)

Quarta-feira I 17939

,~$ !

30 ,
, 15 ..'!

o . . \:
Jan Mar Mat' Jul Sé! NOv Jan Mar Mal Jui Sal Nov Jan Mar Mal i
es 97 98 I

• Bau monetlÍrl. E3M.'oa de pagallllJnlo (M1)

Gráfico 2
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Gráfico 3

Base monetária ampliada e M4
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de emissão do real

1. O Lastro Monetário é representado por parcelas internacionais. \'inculadas em

conta especial do Banco Central, obedecendo a paridade cambial de US$ 1.00 = RS 1,00, conforme

estipula 0* 2° do Artigo 3° da Lei n° 9.069, de 29.6.95.

A Emissão Monetária Autorizada está estabelecida no Artigo 4° daquela lei, que

diz:

"Observado o disposto nos artigos anteriores. o Banco Central do Brasil deverá

obedecer. no tocante às emissões de Real, o seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze

vírgula trinta e três por cento) para as emissões de REAL sobre o saldo de 30 de

setembro de 1994;

(lI) limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994 para as

emissões de REAL no conceito ampliado;

(lII) nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade da

moeda. a programação monetária de que trata o art. 6° desta Lei estimará os

percentuais de alteração das emissões de REAL em ambos os conceitos

mencionados acima."

No mesmo Artigo 4°, em seu § 2°, foi explicitado que o Conselho Monetário

Nacional, para atender a situações extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a

exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos.
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A Exposição de Motivos n° 206, de 30.6.94, aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente

da República fixou os critérios a serem adotados pelo Conselho flv10netáriJ Nacional na

regulamentação dos eventuais ajustes nos limites de emissão necessários para atende\" circunstâncias

exCepCIOnaIS.

4. Em conformidade com o expresso no *4" do artigo 4" da Lei n' 9.069, o Voto

C\.l~ na 84/94, que deu origem à Resolução na 2 082, de 30.6.94, dispô~. sobre os limites de

emissão e a forma de lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário Bm;i!eiro, determinando

que para efeito do cumprimento dos limites de emissões autorizadas o %lume de emissões

realizadas será apurado pela média dos saldos diários da base monetária.

5. o papel-moeda emitido é a unidade do Sistema 1.\1onetário Naciona em circulação.

isto é. os reais que estão fora do Banco Central do Brasil.

6. As reservas bancárias expressam os depósitos compulsórios..; pos.';íveis excessos,

em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancário no Banco Central do Brasil.

7. As operações com títulos federais referem-se ao resultado líquidc das compras e

vendas de títulos públicos federais. bem como aos financiamentos tomados·~doados pelo Banco

Cel!tral com lastro em títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasi. e d.o Tesouro

N~cional. O conjunto dess~s operações visa o controle da liquidez, a admims~raçilo das taxas de

jur9sno curto prazo e ainda a rolagem da dívidapública federaL

8. As operações do setor externo referem-se, principalmente, üs compras e vendas

de,J,TIoeda estrangeira pelo Banco Central do BrasiL as quais resu!ta~l dos movimentos de

e~portação, importação. pagamentos e recebimentos de serviços, e das entradas e saídas de
, •. . . . . , . , ' ,

recursos de origem financeira, isto é, das aplicações e dos resgates dos investimentp~ de estrangeiros
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nos mercados financeiro e de capitais, bem como dos rendimentos obtidos nessas aplicações.

9. As operações com instituições financeiras englobam todas as movimentações de

reservas monetárias entre o Banco Central e o sistema t1nanceiro. decorrentes do cumprimento

de normas regulatórias estabelecidas pelo Conselho Monetário NacionaL tais como:

- encaixes em espécie sobre depósitos de poupança;

- encaixes em espécie sobre fundos de investimento:

- assistência financeira de liquidez;

- recolhimentos compulsórios sobre deficiências em aplicações de crédito rural; e

- outras contas.

(o. As operações do Tesouro Nacional refletem os pagamentos e recebimentos de

recursos primários do Tesouro, não incluindo, por conseguinte. as operações com títulos de

emissão do Tesouro. Por dispositivo da Constituição - Artigo n° 164, § 30 - esses recursos devem

estar depositados no Banco Central do Brasil.
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Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, mciso XII, combinado com o § 32 do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 23 de

junho de 1998, que "Renova a concessão da Fundação Educativa Nordeste, para explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul".

EM n.2 15 9/MC

Brasília, 29 de junho de 1998.

Brasília, 26de maio

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

de 1998.

Submeto à consideração de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo nQ

53790.000189/94, em que a Fundação Educativa Nordeste solicita renovação da concessão para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Soledade, Estado do Rio

'1
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Respeitosamente,

Grande do Sul, outorgada conforme Portaria MJNI n2 358-8, de 28 de novembro de 1961, cuja última
renovação ocorreu nos termos do Decreto n2 89.547, de 11 de abril de 1984, por dez anos, a partir de
12 de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está amparado juridicamente, considerando as
disposições contidas na Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n2 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação
requeridos na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou
permissão, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.

3. Com essas observações, lícito é concluir-se que a terminação do prazo da outorga ou a
pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção
do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o ato correspondente deverá assinalar que a
renovação ocorrerá a partir de 12 de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu
Regulamento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao § 32 do
artigo 223 da Constituição.

LUIZCARLN~EBARROS
Ministro de Estado das Comunicações

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998

Renova a concessão da Fundação Educativa Nordest~.

para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84,
inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 62 , inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53790.00Ó189/94,

DECRETA:

Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n2 4.117, de 27 de agosto
de 1962, por dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão da Fundação Educativa
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Nordeste, outorgada pela Portaria MJNI n2 358-8, de 28 de novembro de 1961, e renovada pelo
Decreto nQ 89.547, de 11 de abril de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por
este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de junho de 1998; 1772 da Independência e 11Q2 da República.

Aviso nQ 872 - SUPAR/C. Civil.

Brasília, 29 de j unh o de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 23
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de junho de 1998, que renova a concessão da Fundação Educativa Nordeste, da cidade de

Soledade, Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

PRIMEIRA SECRETARIA

Em,...2Q./..Ç.~.1 19.9..6.., ,1\0 SenhOI
Secretário-Geral d~.

~~\f "'---
Deputado US/l;,\TAí·J AGUIAR

Primeir.1 .) .;c:etário

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF.

Mensagem nO 785

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevad8;A~liberação de "

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministrai de Estado da

Justiça e Chefe da Casa Civil da Presidência da Republica, o texto do praj~t9, _de lei que
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"Regulamenta o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas

gerais para a fixaçào de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de

registro, e dá outras providências".

Aviso n~ 874 - SUPARJC. Civil.

de junho de 1998.

Senhor Primeíro Secretário,

Brasília, 29 de j unho de 1998.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Regulamenta o § 22 do art. 236 da Constituição Federal,

mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos

praticados pelos serviços notariais e de registro, e dá outras providências".

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deput:lrloQ!3IRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA':'DF.
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E.M. INTERMINISTERIAL N!! 429 MJ/C.CIVIL

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Em 25 de junho de 1998.

Temos a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o
anteprojeto de lei em anexo; que "Regulamenta o § 22 do art. 236 da Constituição Federal, mediante
o 'estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro, e dá outras providências".

2.' O anteprojeto ora submetido à apreciação de Vossa Excelência objetiva instituir
diretriz normativa única e uniforme, há muito reclamada pelo ordenamento. que deverá ser
observada por todos os Estados e pelo Distrito Federal, a cada oportunidade em que, no exercício da
competência legislativa concorrente a eles outorgada pela Constituição, editarem tabelas de fixação
dos emolumentos passíveis de cobrança pelos respectivos serviços notariais e de registro.. .

3. Com o propósito de atender a esse objetivo, e observada a amplitude de
situações jurídicas que são objeto de atos' notariais e de registro; 'algumas de fundamental
importância. para a vida do cidadão. ao ponto de constarem do elenco dos direitos e garantias
copstiwcioriais, como as relativas ao nascimento e ao óbito, que intimàrri.énte se relacionam com a
cidadania e seu exercício, e às quais somarn':'se outras de igual relevo, a exemplo das que projetam
direitos de natureza personalíssim'a. como'a filiação, a emanCipação; '0 esta~o civil e outras, o
anteprojeto buscou traduzir. em dimensão de substrato ético que lhe inspira a concepção, a aguda
preocupação de garantir, em prol de todos os seguiment9s sociais, a salvaguarda dos meios eficazes
de obtenção dos documentos que materializam tais situações.

4,,:, .... " N~ste. ~ontex~o,. como irrecusável pressuposto para o amadurecimento do alcance
e çl,o cont~Hdo ,das· nOrrrla,s PPT ele.ditadas. o anteprojeto cuidou de ater-sé .ao correto significado da
na~eZéLjúr:ídica,da.atÍyidade que envolve os cartórios, ',confomw, a. ..:compree~d~ o Supremo
Tribunal Federál;,ino sentido de,que os titulares das serventias de notas' eregistros"·' ...são típicos
servidores públicos..." (Adin n2 1.298), de que "...a atividade notarial e registral sujeita-se a um
regime de direito público..."(Adin n2 1.378), e, também, de que "...não é de clientela a relação entre
o serventuário e o particular..."(RE n2 178.236).

.5. Igualmente. em ,il1ude d~) e:::'COpO do anteprojeto. e ante a escassez doutrinária
pertinente :1 marériQ. SlIa ebboraçiio norteou-Se por princípios que dimanam da jurisprudência da
Suprema Corte. com destaque para aqueles fitmados no sentido de que os emolumentos tem natureza
juridica de taxa. e de que. em decorrência. a fixação dos respectivos \'alores de\'erá cingir-se. com
razoável grau de propor.cionalidade. ao efetivo custo dos serviços prestados.
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6. :'-.'esta ótica. em harmonia com precedentes do Supremo Tribunal Federal (Adin nº
1.530-3). u anteprojeto expressamente proíbe que se estabeleça, como base de cálculo dos
emolumentos. o valor dos imóveis cuja transmissão de domínio seja objeto de atos e contratos
apresentados aOS serviços notariais e de registro.

7. ~o mesmo sentido. o anteprojeto não descurou-se em coibir. de forma expressa. a
cobrança de emolumentos calculados em índices percentuais incidentes sobre o valor do negócio
jurídico que acaso -tenha de ser apresentado aos serviços notariais e de registro. nem eximiu-se de
estabelecer. em nível de' normas gerais. a obrigatoriedade de os Estados e o Distrito Federal. na
oportunidade da instituição das respectivas tabelas de emolumentos. fazerem-no mediante a adoção
de faixas escalonadas de valores financeiros. contendo limites mínimos e máximos, nas quais
proceder-se-á ao enquadramento do valor constante do documento objeto dos serviços. com vista à
apuração do montante devido a título de emolumentos.

8. Por outro lado, não olvidando a existência de situações jurídicas cuja natureza
carece. em absoluto. de conteúdo financeiro. o anteprojeto dispõe que os emolumentos pertinentes a
tais casos deverão atender às peculiaridades sócio-econômicas de cada região. preceito que tem a
magnitude de sinalizar. para os Estados e o Distrito Federal. a possibilidade da instituição de
redutores nas tabelas por eles editadas. que deverão operar em benefício de comunidades e de regiões
com menor poder aquisitivo.

9. São estas. Senhor Presidente. as razões que nos recomendam trazer à consideração
de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de Lei. que. se aprovado for. certamente irá traduzir
:-ignificativu conquista social. revelada mediante justo disciplinamento de atividade imprescindível à
sociedade. com positivos ret1exos na qualidade de vida das classes menos favorecidas. fato que se
harmoniza com as diretrizes e objetivos do programa de governo.

.. ~{~
......R~l AN CAi!I~I~~S.
Mmlstr de Estado da JustIça

Respeitosamente.

c s:~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República
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PROJETO DE LEI

Regulamenta o § 2º do art. 236 da Constituição Federal,
mediante o estabelecimento de normas gerais para a
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro, e dá outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos
praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, observadas as normas desta Lei.

Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo
e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. .

Art. 2º Para a fixação do valor dos emolumentos, os Estados e o Distrito Federal levarão
em conta. entre outros fatores. a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro,
atendidas ainda as seguintes regras:

I - os valores dos emolumentos constarão de tabelas e serão expressos em moeda corrente
do País;

II - os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de registro serão remunerados
por emolumentos específicos, fixados para cada espécie de ato;

III - os atos específicos de cada serviço serão classificados em:

a) atos relativos a situações juridicas sem conteúdo financeiro, cujos emolumentôs
atenderão às peculiaridades sócio-econômicas de éada região;

b) atos relativos a situações juridicas com conteúdo financeiro, cujos emolumentos serão
fixados mediante a observância de faixas que estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais
enquadrar-se-á o valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de registro.

Parágrafo único. Nos casos em que, por força de lei, devam ser utilizados valores
decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, estes serão os valores considerados para os fins do disposto na
alínea "b" do inciso III deste artigo.

Art. 3!l É vedado:

I - estabelecer. como base de cálculo de emolumentos. o valor dos imóveis cuja
transmissão de domínio seja objeto de atos e contratos apresentados aos serviços notariais e de registro;
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II - fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos
serviços notariais e de registro;

III - cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não expressamente previstas
nas tabelas de emolumentos;

IV - cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser
refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro;

v - instituir taxa, contribuição, acréscimo ou percentual sobre os emolumentos, mesmo que
a respectiva receita se destine aos Estados, ao Distrito Federal, a órgãos de previdência ou a entidades de
classe.

Art. 42 As tabelas de emolumentos serão publicadas nos órgãos oficiais das respectivas
unidades da federação. cabendo às autoridades competentes determinar a fiscalização do seu cumprimento
e sua afixação obrigatória em local visível em cada serviço notarial e de registro.

Art. 52 Quando for o caso, o valor dos emolumentos poderá sofrer reajuste anual,
publicando-se as respectivas tabelas no último dia útil do ano anterior.

Art. 62 Os notários e os registradores darão recibo dos emolumentos percebidos, sem
prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à margem do documento entregue ao
interessado, em conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato.

Art. 7º O descumprimento, pelos notários e registradores, do disposto na presente Lei,
sujeitá-los-á às penalidades previstas na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, sem prejuízo da
aplicação de outras sanções legais.

Art. 82 Os Estados e o Distrito Federal deverão proceder à reVlsao das tabelas de
emolumentos atualmente em vigor, a fim de adaptá-las ao disposto nesta Lei, no prazo de cento e oitenta
dias contado da data de sua vigência.

Parágrafo único. Até a publicação das novas tabelas de emolumentos, revistas e adaptadas
conforme estabelece este artigo, os atos praticados pelos serviços notariais e de registro continuarão a ser
remunerados na forma da legislação em vigor nos Estados e no Distrito Federal, observadas, desde logo,
as vedações estabelecidas no art. 32 desta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

J~rasília.
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LEI N° 8.935 .DE 18 'D~ '~,OVEMBRO DE 1994.

Julho de 1998

Lei:

Regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal. dispondo sobre serviços notariais e
de registro.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N~ional decreta e eu sanciono a seguinte

TÍTULo I
DOS SERVIÇOS NOTAIUAIS E DE REGISTROS

CAPÍTULO I
NATUREZA E FINS

Art. 1° Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade. autenticidade. segurança e eficácia dos atos
jurídicos.

Art. 2° (VETADO)

Art. 3° Notário. ou tabelião. e oficial de registro. ou registrador. são profissionais do
direito. dotados de fé pública. a quem é delegado o e~ercício da atividade notarial e de registro.

Art. 4° Os serviços notariais e de registro serão prestados. de modo eficiente e
adequado. em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. atendidas as peculiaridades
locais. em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e
documentos.

§ 1° O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado. também. nos
sábados. domingos e feriados pelo sistema de plAntãCj).

§ 2° O atendimento ao público ~rá.,no mínimo. de seis horas diárias.
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CAPÍTULO JI
DOS NOTÁRIas E REGISTRADORES

st(ão I
Dos Titulares

Art. 5° Os titulares de serviçoS hótariais e de registro são os:

I - tabeliães de notas:
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II - tabeliães e oficiais de registto de contratos marítimos:

m - tabeliães de protesto de titulos:

IV - oficiais de registro de inlóveis;

V - oficiais de registro de títUlos e documentos e civis das pessoas jurídicas;

VI - oficiais de registro civis dai pessoas naturais e de interdições e tutelas;

VII - oficiais de registro de distribuição.

Seção fi
Das Atribuições ri Competências dos Notários

Art. 6° Aos notários compete: .

I - formalizar juridicamente a vontade das partes:

TI - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar
forma legal ou autenticidade. autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados.
conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo;

m - autenticar fatos.
.. .

Art. 7° Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:

I - lavrar escrituras e procurações, públicas;

II - lavrar testamentos públicos 'e aprcivar os cerrados;

m -lavrar atas notariais;

IV - reconhecer firmas;
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v -autenticar cópias.

Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e
diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber,
sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.

Art. 8° É livre a escolha do tabelião de notaS. qualquer que seja o domicílio das
partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio.

Art. ~ O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município
para o qual recebeu delegação.

Art. 10. Aos tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos compete:

I - lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a
que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública;

fi - registrar os documentos da mesma natureza;

m -reconhecer fmnas em documentos destinados a fins de direito marítimo;

IV - expedir traslados e certidões.

Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente:

I - prOtocolar de imediato os documentos de dívida., para prova do
descumprimento da obrigação;

fi - intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob
pena de protesto;

m -receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação;

IV - lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob .
outra forma de documentação;

V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante;

VI - averbar:

a) o cancelamento do protesto;

b) as alterações necessárias para atualização dos registros efetuados;

VII - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis.

Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade,
será obrigatória a prévia distribuição dos títulos.
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Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis. de titulas e documentos e civis das
pessoas jurídicas. civis das pessoas naturais e de interdições etutelas compete a prática dos atos
relacionados na legislação pertinente aos registros públicos. de que são incumbidos,
independentemente de prévia distribuição. mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis
das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.

Art. 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente:

I - quando previamente exigida. proceder à distribuição eqüitativa pelos serviços
da mesma natureza. registrando os atos praticados: em caso contrário. registrar as comunicações
recebidas dos órgãos e serviços competentes;

II - efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência;

m -expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis.

TÍTULon
DAS NORMAS COMUNS

CAPÍTULO I
DO INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO

Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos
seguintes requisitos:

I - habilitação em concurso público de provas e titulos;

II - nacionalidade brasileira;

m - capacidade civil;

IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;

V - diploma de bacharel em direito;

VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.

§ 2° Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito
que tenham completado. até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e
titulos. dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro.
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Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente. duas terças partes por concurso
público de provas e títulos e uma terça pane por concurso de remoção. de provas e titulos, não se
pennitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem abenura de concurso de
provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Parágrafo único. Para estabelecer o critério do preenchimento, tomar-se-á por base a
data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data. aquela da criação do serviço.

Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a
atividade por mais de dois anos.

Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso
de remoção.

Art. 19. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa ordem de
classificação no concurso.

CAPÍTULOU
DOS PREPOSTOS

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções. contratar escreventes. dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho.

§ l° Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e
auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro.

§ 2° Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os
nomes dos substitutos.

§ 3° Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial de
registro autorizar.

§ 4° Os substitutos poderão. simultaneamente com o notário ou o oficial de registro,
praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto. nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos.

§ 5° Dentre os substitutos. um deles será designado pelo notário ou oficial de
registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.

Art. 21. O gerenciamento administrativo e fmanceiro dos serviços notariais e de
registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às
despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e
obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus pr 'ostes de modo a obter a
melhor qualidade na prestação dos serviços. c,
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cAPÍTULom
DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus
prepostos causem a terceiros. na prática de atos próprios da serventia. asseguradO aos primeirOs
direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Art. 23. A responsabilidade civil independe da criminal.

Art.·24. A responsabilidade criminal será individualizada. aplicando-se, no que
couber. a legislação relativa aos crimes contra a administração pública.

, Parágrafo único. A individualização prevista no "caput" não exime os notários e os
oficiais de registro de sua responsabilidade civil.

CAPÍTULo IV
DAS INCOMPATIBILIDADES E DOS IMPEDIMENTOS

Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia. o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo. emprego ou função
públicos. ainda que em comissão.

§ 1° (VETADO)

§ 2° A diplomação. na hipótese de mandato eletivo. e a posse. nos demais casos,
implicará no afastamento,pa atividade. '.

I ,

Art. 26,. Não são acumuláveis os serviços enumerados no árt 5°. '

. Parágrafo Único. Poderão. contudo. ser acumulados nos Municípios que não
comportarem. em raz.iio' do volume dos serviços O!J da receita. a instalação de mais de um dos
serviços. ' '- . ",.' . ,.'

Art. 27. No serviço de que é titular. onotário e o registrador não'poderão praticar,
pessoalmente. qualquer ato de seu interesse. ou de interesse de seu cônjugeoú de parentes, na linha
reta. ou na. colateral. consangüíneos ouafms. até.o terceiro grau.. ,

CAPÍTULO V
DQS, PIREnDS)~:DE~RES

Art. 28. d~ notáriós{oflciais detegistro goiaInde mck'peridência no·exercício de
suas atP'~'uíções. ~n1 ..d~~ito .à per.cepç~o dos ·emol~entos.~tegrais,·pelos atos praticados na
serventlà-esó perderão a delegaçao nas' hipóteses preVIStas em lel~ "

Art. 29. São.direitos 'do notário e doregistrador: .
. . . ' .• ' ; I •

.-- .. -

II - organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar.

\ ,t,,' •

'I - eXercer opção~-' nos casos' ;de,:desmembramentu,·.c.u ..ç1~sqOb~~~W'r~~:sua
't'\ '::- :,,",,,<

servenu~'"
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Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

I - manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando
as em locais seguros:

TI - atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza;

fi - atender prioritariamente as requisições de papéis. documentos, infonnações ou
providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a
defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo;

IV - manter em arquivo as leis, regulamentos. resoluções. provimentos, regimentos,
ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade;

V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades
profissionais como na vida privada;

VI - guardar sigilo sobre a docUmentação e os assuntos de natureza reservada de que
tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão;

vn - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de
emolumentos em vigor;

VIll - observar os emolumentos flXados para a prática dos atos do seu ofício;

IX - dar recibo dos emolumentos percebidos;

x -observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício;

XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem
praticar.

XTI - facilitar. por todos os meios. o acesso à documentação existente às pessoas
legalmente habilitadas;

xm - encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados,
obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva;

XIV - observar as nonnas técnicas estabelecidas pelo juízo competente.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES E DAS PENALIDADES

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro
às penalidades previstas nesta Lei:

I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;

TI - a conduta atentatória às instituições notariais e de registro;
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urgência;
m -a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de

IV - a violação do sigilo profissional;

V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30.

Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que
praticarem. assegurado amplo direito de defesa. às seguintes penas:

I - repreensão;

II - multa;

m - suspensão por noventa dias. prorrogável por mais trinta;

IV - perda da delegação.

Art. 33. As penas serão aplicadas:

I - a de repreensão, no caso de falta leve;

II - a de multa. em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais
grave;

m - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta
grave.

Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo competente. independentemente da
ordem de gradação, confonne a gravidade do fato.

Art. 35. A perda da delegação dependerá:

I - de sentença judicial transitada em julgado; ou

II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo
competente, assegurado amplo direito de defesa.

§ 1° Quando o caso configurar a perda da delegação. o juízo competente suspenderá
o notário ou oficial de registro. até a decisão final, e designará interventor, observando-se o
disposto no art. 36.

§ 2° (VETADO)

Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de
registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso,
preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

§ l° Na hipótese do "caput", o juízo competente designará interventor para
responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se
revelar conveniente para os serviços.

§ 2° Durante o período de afastamento. o titular perceberá metade da renda líquida
da serventia; outra metade será depositada em conta bancária especial. com correção monetária.
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§ 3° Absolvido O titular. receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá
esse montante ao interventor.

CAPÍTULOvn
DA FISCALIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO

Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos
arts. 6° a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito
Federal. sempre que necessário. ou mediante representação de qualquer interessado, quando da
inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus
prepostos.

Parágrafo único. Quando. em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz verificar a
existência de enme de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia.

Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam
prestados com rapidez. qualidade satisfatória e de modo eficiente. podendo sugerir à autoridade
competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados,
também. critérios populacionais e sócio-econômicos, publicados regulannente pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estaústica.

CAPÍTULOvm
DA EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO

Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:

I - morte;

II - aposentadoria facultativa;

li - invalidez;

IV - renúncia;

v - perda, nos tennos do art. 35.

§ 1° Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos tennos da legislação
previdenciária federal. .

§ 2° Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente
declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo
expediente e abrirá concurso.
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Art. 4.02- Os notários. oficiais de registro. escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social. de âmbito federal. e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço
em sistemas diversos.

Parágrafo único. Ficam assegurados. aos notários. oficiais de registro. escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta Lei.

TÍTULom
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar. independentemente
de autorização. todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços.
podendo. ainda. adotar sistemas de computação. microfilmagem. disco ótico e outros meios de
reprodução.

Art. 42. Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de regiStto
serão arquivados mediante utilização de processos que facilitem as buscas.

Art. 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local. vedada a
instalação de sucursal.

Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover. através de concurso
público. a titularidade de serviço notarial ou de registro. por desinteresse ou inexistência de
candidatos. o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a
anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele localizado na
sede do respectivo Município ou de Município conúguo.

§ l° (VETADO)

§ 2° Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil das pessoas
naturais.

§ 3° Nos municípios de significativa extensão territorial. a juízo do respectivo
Estado. cada sede distrital disporá no mínimo de um registrador civil das pessoas naturais.

Art. 45. São gratuitos para os reconhecidamente pobres os assentos do registro civil
de nascimento e o de 6bito. bem como as respectivas certidões.

Art. 46. Os livros. fichas. documentos. papéis. microfilmes e sistemas de
computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço
notarial ou de regisrro. que zelará por sua ordem. segurança e conservação.

Parágrafo único. Se houver necessidade de serem periciados. o exame deverá
ocorretrta pr6pria sede do serviço. em dia e hora adrede designados. com ciência do titular e
autorização do juízo competente.
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Art. 47. O notário e o oficial de registro. legalmente nomeados até 5 de outubro de
1988. detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2°.

Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar. segundo a legislação
trabalhista. seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial
desde que estes aceitem a transfonnação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo
improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta Lei.

§ 1° Ocorrendo opção. o tempo de serviço prestado será integralmente considerado,
para todos os efeitos de direito.

§ 2° Não ocorrendo opção. os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou
em regime especial continuarão regidos pelas nonnas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas
editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo. vedadas novas admissões por qualquer desses
regimes, a partir da publicação desta Lei.

Art. 49. Quando da primeira vacância da titularidade de serviço notarial ou de
registro, será procedida a desacumulação, nos tennos do art. 26.

Art. 50. Em caso de vacância, os serviços notariais e de registro estatizados passarão
automaticamente ao regime desta Lei.

Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriOImente os
regia. desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do
pedido ou de sua concessão.

§ 10 O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura
estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o
art. 48.

§ 2° Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação
previdenciária aludida no "caput".

§ 3° O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas, por morte, pelos
notários. oficiais de registro. escreventes e auxiliares.

Art. 52. Nas unidades federativas onde já exista lei estadual específica, em vigor na
data de publicação desta Lei. são competentes para a lavratura de instrumentos rraslatfcios de
direi,tos reais. ~rocurast?es. reconhecimento de fmnas e autenticação de cópia reprográfica os
servIÇOS de RegIstro CIVIl das Pessoas Naturais.

Art. 53. Nos Estados cujas organizações judiciárias. vigentes à época da publicação
desta Lei, assim previrem. continuam em vigor as detemúnações relativas à fiXação da área
territorial de atuação dos tabeliães de protesto de títulos. a quem os títulos serão distribuídos em
obediência às respectivas zonas.

Parágrafo único. Quando da primeira vacância, aplícar-se~á à espécie o disposto no
parágrafo único do an. 11.

Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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República.
Brasília, 1 8 de novembro de 1994; 1730 da Independência e 1060 da

Mensagem n!! 786

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3!! do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n!! 83, de 13

de março de 1998, que renova a permissão outorgada à Rádio Musical FM S/C Ltda.,

originariamente deferida à FM São Marcos Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,

serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo.

29 de junh o de 1998.
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EM nQ 155 /Me

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS

Brasília, 2 O de ma i o

Julho de 1998

de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

SLlbmeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria n2 83, de 13 de março de
1998. pela qual foi renovada a permissão outorgada à Rádio Musical FM S/C Ltda., originariamente
deferida à FM São Marcos Ltda., conforme Portaria n.\! 104, de 28 de junho de 1983, publicada no
Diário Oficial da União em 30 subseqüente. autorizada mudar sua denominação social para a atual,
pela Portaria nº 2.322, de 1º de agosto de 1984, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo.

2. O~i órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido,
considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o
requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 32. do art. 223 da Constituíção, o ato de renovação
somente produz1irá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 50830.000102193, que lhe
deu origem.

Respeitosamente,

LUIZ CARLO MENDONÇA DE BARROS
Ministro de Estado das Comunicações

PORTARIA N2 083 ,DE 13 DE março DE 1998.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
conforme o disposto no art. 6º, inciso li, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que cons.ta do Processo Administrativo nQ 50830.000,1.02/93, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 30 de junho de 1993, a permissão outorg,a.da à Rádio,MtJsical FM S/C
Ltda., originariamente deferida à FM São Marcos Ltda., conforme PortarianQ 104,' dê.l28 de junho de
1983, publicada no Diário Oficial da União em 30 subseqüente, autorizada'a mudar~a razão social
para a atual, pela Portaria nº 2.322, de 12 de agosto de 1984, para explorat,:lshm direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Jacareí, Estado
de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aviso nQ 875 - SUPAR/C. Civil.

Brasília. 29 de junho de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n2 83, .

de 13 de março de 1998, que renova a permissão outorgada da Rádio Musical FM S/C. Ltda., da

cidade de Jacareí, Estado de São Paulo.

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excêlência o Senhor
Deputado:UBlRATAN AGUIAR
?rimei~o :S~cretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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Do Sr. Senador 8ello Parga, no exercício da ços de telecomunicações, a criação e o fun-
Primeira Secretaria do Senado Federal, nos se- cionamento de um órgão regulador e outros
guintes termos: aspectos institucionais, nos termos da
Ofício n2 674 (SF) Emenda Constitucional n2 8, de 1995H

•

Senhor Primeiro-Secretário, O Congresso Nacional decreta:
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Art. 1.2 A Tabela de Valores da Taxa de Fiscali-

Federal aprovou, em revisão, nos termos do substi- zação por Estação, objeto do Anexo 111, da Lei n2
tutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara n2 5, de 9.472, de 16 de julho de 1997, é alterada nos itens e
1998 (PL n2 3.920, de 1997, na Casa de origem), valores relacionados nesta lei.
que "altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscali- Art. 22 A data do vencimento da Taxa de Fisca-
zação da Instalação por Estação, objeto do Anexo Iização de funcionamento relativa ao exercício de
111, da Lei n2 9.472, de 16 de julho de 1997, que dis- 1998 se dará, excepcionalmente, trinta dias após a
põe sobre a organização dos serviços de telecomu- publicação desta lei.
nicações, a criação e o fUhcionamento de um órgão Art. 3!i! São canceladas as multas e encargos fi-
regulador e outros aspectos institucionais, nos ter- nanceiros devidos pelo não recolhimento até 31 de
mos da Emenda Constitucional n2 8, de 1995

H
, que março das taxas de fiscalização a que se refere esta

ora encaminho, para apreciação dessa Casa. lei, relativas ao exercício de 1998.
Em anexo, restituo um dos autógrafos do proje- Art. 42 As diferenças entre os valores pagos

to originário. com base na tabela anterior e os determinados por
Senado Federal, 29 de junho de 1998. - Senador esta lei serão devolvidas aos contribuintes pela

Bello Parga, no éxercício da Primeira Secretaria. União, ou compensadas na forma do inciso 11 do art.
Substitutivo do Senado ao 'Projeto de 156 da I,.ei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966, com

Lei da Câmara n2 5, de 1998 (PL n2 3.920, os débitos porventura existentes.
de 1997, na Casa de origem), que "altera a Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização publicação.
da Instalação por Estação, objeto do Anexo Senado Federal, 29 de junho de 1998. - Sena-
111, da Lei n2 9.472, de 16 de julho de 1997, dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se-
que dispõe sobre a organização dos servi- nado Federal.

SERVIÇO VALOR DA
TFI (R$)

3. Serviço Radiotelefônico a) até 12 canais 26,83
Publico b) acima de 12 até 60 canais 134,08

c) acima de 60 até 300 canais 268,16
d) acima de 300 até 900 canais 402,24
e) acima de 900 canais 536,32

5, Serviço Limitado Privado a) base 134,08
b) repetidora 134,08
c) fixa 26,83
d) móvel 26,83

9. Serviço Limitado Privado a) base. 134,40
de Radiochamada b) móvel.

-
26,83

12. Serviço Limitado Móvel a) cost~ira 134,08
Marítimo b)portuária 134,08

c) móvel 26,83

Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da
Instalação por Estação

(Art 10 da Lei n° , de de de 199 )
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I
VALOR DA, I
TFI (R$)

SERVIÇO

l'

19. Serviço Especial de a) base 134,08
Supervisão e Controle b) fixa 26,83'

c) móvel 26,83,
20. Serviço Especial de
Radioautocine 134,08
22. Serviço Especial de TV
por Assinatm:.a 2.413,00
26. Serviço Especial de
repetição por Televisão 400,00 :'
27. Serviço Especial de
Repetição de Sinais de TV
via Satélite 400,00 .
28. Serviço Especial de
Retransmissão de Televisão 500,00
29. Serviço Suportado por a) tenninal de sistema de comunicação
Meio de Satélite global por satélite 26,83

b) estação terrena de pequeno porte
com capacidade de transmissão e
diâmetro de antena inferior a 2,4 m,
controlada por estação central 201,12
c) estação 'terrena central controladora
de aplicações de redes de dados e outras 402,24
d)estação terrena de grande porte com
capacidade transmissão, utilizada para
sinais de áudio, vídeo, dados ou
telefonia e outras aplicações, com
diâmetro de antena superior a 4,5 m 13.408,00
e) estação terrena móvel com
capacidade de transmissão 3.352,00
f) estação espacial geoestacionária (por
satélite) 26.816,00
g) estação espacial não~geoestacionária

(por sistema) . 26.816,00 '
32. Serviço de Radiotáxi a) base 134,08

b) móvel 26,83 .
38. Radiodifusão Sonora em a) potência de 0',25 a I KW 972,00
Ondas Médias b) potência acima de 1 até 5 KW 1.257,00

c) potência acima de 5 até 10 KW 1.543,00
d) potência acima de 1°até 25 KW 2.916,00

.e) potência acima de 25 até 50 KW 3.eg8,00
f) potência acima de 50 até 100 KW 4.860,00
g) potência acima de 100 KW 5.832,00

.'
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SERVIÇO

39. Serviço de Radiodifusão
Sonora em Ondas Curtas

I
VALOR DAI
TFI (R$)

972,00
40. Serviço de Radiodifusão
em Ondas Tropicais 972,00
41. Serviço de Radiodifusão
Sonora em Freqüência
Modulada

a) comunitária
b) classe C
c) classe B2
d) classe Bl
e) classe A4
f) classe A3
g) classe A2
h) classe AI
i) classe E3
j) classe E2
1) classe El

200,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.600,00
3.800,00
4.600,00
5.800,00
7.800,00
9.800,00

12.000,00

31.058,00

18.600,00

12.200,00

22.500,00

14.400,00

27.000,00

42. Serviço de Radiodifusão a) estações instaladas nas cidades com
de Som e Imagens população até 500.000 habitantes

b) estações instaladas nas cidades com
população entre 500.001 e 1.000.000 de
habitantes
c) estações instaladas nas cidades com
população entre 1.000.001 e 2.000.000
de habitantes
d) estações instaladas nas cidades com
população entre 2.000.001 e 3.000.000
de habitantes
e) estações instaladas nas cidades com
população entre 3.000.001 e 4.000.000
de habitantes
f) estações instaladas nas cidades com
população entre 4.000.001 e 5.000.000
de habitantes
g) estações instaladas nas cidades com
população aCIma de 5.000.000 de
habitantes 34.065,00

43. Serviços Auxiliares de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão de
Programas. Reportagem Externa. Comunicação de Ordens. Telecomando. Telemando e
outros.
43.1 Radiodifusão Sonora 400,00
43.2 Televisão 1.000,00
43.3 Televisão
Assinatura

---

por
1.000,00
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SERVIÇO VALOR DA
TFI (R$)

44. Serviço Telefônico Fixo a) até 200 terminais 740,00
Comutado (STFC) b) de 201 a 500 terminais 1.850,00

c) de 501 a 2.000 terminais 7.400,00
d) de 2.001 a 4.000 terminais 14.748,00
e) de 4.001 a 20.000 terminais 22.123,00
f) acima de 20.000 terminais 29.497,00

45. Serviço de Comunicação
de Dados Comutado 29.497,00
46. Serviço de Comutação
de Textos 14.748,00
47. Serviço de Distribuição a) base com capacidade de cobertura
de Sinais de Televisão e de nacional 16.760,00
Áudio por Assinatura via b) estação terrena de grande porte com
Satélite (DTH) capacidade para transmissão de sinais

de televisão ou de áudio, bem como de
ambos 13.408,00

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nO 5, de 1998 (PL 3.920, de 1997, na
Casa de origem), que "altera a Tabela de
Valores da Taxa de Fiscalização da Instalação por
Estação, objeto do Anexo IH, da Lei nO 9.472, de
16 de julho de 1997, que dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e o funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos termos da
Emenda Constitucional nO 8, de 1995".

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização por Estação, objeto do
Anexo III, da Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997, é alterada nos itens e valores relacionados
nesta Lei.

Art. 2° A data do vencimento da Taxa de Fiscalização de funcionamento relativa
ao exercício de 1998. se dará, excepcionalmente, trinta dias após a publicação desta Lei.

Art. 3° São canceladas as multas e encargos financeiros devidos pelo não
recolhimento até 31 de março das taxas de fiscalização a que se refere esta Lei, relativas ao
exercício de 1998.
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Art. 4° As diferenças entre os valores pagos com base na tabela anterior e os
determinados por esta Lei serão devolvidas aos contribuintes pela União, ou compensadas na
fonua do inciso II do art. 156 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, com os débitos
porventura existentes.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em2 q de junho de 1998

/ .-;---~'j/4~ilRÁ - /&;
Senador~~~~ães

Presidente do Senado F eral

Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da
Instalação por Estação

(Art. 1° da Lei nO , de de de 199 )
SERVIÇO VALOR DA

TFI (R$)
3. Serviço Radiotelefônico a) até 12 canais 26,83
Público b) acima de 12 até 60 canais 134,08

c) acima de 60 até 300 canais 268,16
d) acima de 300 até 900 canais 402,24
e) acima de 900 canais 536,32

5. Serviço Limitado Privado a) base 134,08
b) repetidora 134,08
c) fixa 26,83
d)'móvel . " 26,83

9. Serviço Limitado Privado a) base ",.', 134,40
de Radiochamada b) móvel 26,83
12. Serviço Limitado Móvel a) costeira . 134,08
Marítimo b)portu~~ , , 134,08..

c) móvel' .. . . 26,83
19. Serviço Especial de a) base 134,08
Supervisão e Controle b) fixa .. 26,83

c) móvel 26,83
20. Serviço Especial de . .

Radioautocine
. ,

134,08
22. Serviço Espec~l de TV .
por Assinatura

,
2.413,00

26. Serviço Especial de
repetição por Televisão 400,00
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SERVIÇO

27. Serviço Especial de
Repetição de Sinais de TV
via Satélite
28. Serviço Especial de
Retransmissão de Televisão

VALOR DA
TFI (R$)

400,00

500,00
29. Serviço Suportado por
Meio de Satélite

32. Serviço de Radiotáxi

38. Radiodifusão Sonora em
Ondas Médias

39. Serviço de Radiodifusão
Sonora em Ondas Curtas
40.. Serviço de Radiodifusão
em Ondas Tropicais
41. Serviço de Radiodifusão
Sonora em Freqüência
MO,dulada

a) terminal de sistema de comunicação
global por satélite
b) estação terrena de pequeno porte
com capacidade de transmissão e
diâmetro de antena inferior a 2,4 m,
controlada por estação central
c) estação terrena central controladora
de aplicações de redes de dados e outras
d)estação terrena de grande porte com
capacidade transmissão, utilizada para
sinais de áudio, .vídeo, dados ou
telefonia e outras aplicações, com
diâmetro de antena superior a 4,5 m
e) estação terrena móvel com
capacidade de transmissão
f) estação espacial geoestacionária (por
satélite)
g) estação espacial não-geoestacionária
(por sistema)
a) base -
b) móvel
a) potência de 0,25 a I KW
b) potência acima de 1 até 5 KW
c) potência acima de 5 até 10 KW
d) potência acima de 10 ,até 25 KW
e) potência acima de 25 até 50 KW
f) potência acima de 50 até 100 KW
g) potência aciIÍ1a; de 100KW

a) comunitária
b) classe C
c) classe B2
d) classe B1c' , .
e) classe A4

26,83

201,12

402,24

13.408,00

3.352,00

26.816,00

26.816,00
134,08
26,83

972,00
1.257,00
1.543,00
2.916,00
3.888,00
4.86Urn"U~U-"

5.832,00

972,00 '

972,Q9
200,00

1.000,00
1.500,00:
2.000,OQ.
2.600,00



17972 Quarta.feira 1 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1998

SERVIÇO

1) classe A3
g) classe A2
h) classe AI
i) classe E3
j) classe E2
I) classe EI

I
VALOR DAI
TFI (R$)

3.800,00
4.600,00
5.800,00
7.800,00
9.800,00

12.000,00

18.600,00

31.058,00

22.500,00

12.200,00

27.000,00

. 14.400,00

42. Serviço de Radiodifusão a) estações instaladas nas cidades com
de Som e Imagens população até 500.000 habitantes

b) estações instaladas nas cidades com
população entre 500.001 e 1.000.000 de
habitantes
c) estações instaladas nas cidades com
população entre 1.000.001 e 2.000.000
de habitantes
d) estações instaladas nas cidades com
população entre 2.000.001 e 3.000.000
de habitantes
e) estações instaladas nas cidades com
população entre 3.000.001 e 4.000.000
de habitantes
t) estações instaladas nas cidades com
população entre 4.000.001 e 5.000.000
de habitantes
g) estações instaladas nas cidades com
população acima de 5.000.000 de
habitantes .34.065,00

43. Serviços Auxiliares de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão de
Programas, Reportagem Externa, Comunicação de Ordens, Telecomando, Telemando e
outros.
43.1 Radiodifusão Sonora 400,00
43.2 Televisão 1.000,00
43.3 Televisão
Assinatura

por
1.000,00

44. Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC)

a) até 200 terminais
b) de 201 a 500 terminais
c) de SOl a 2.000 terminais
d) de 2.001 a 4.000 terminais
e) de 4.001 a 20.000 terminais
1) acima de 20.000 terminais

740,00
1.850,00
7.400,00

14.748,00
22.123,00
29.497,00

45. Serviço de Comunicação
de Dados Comutado 29.497,00
46. Serviço de. Comutação
de Textos 14.748,00
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I
VALOR DAI
TFI (1R$)

SERVIÇO

47. Serviço de Distribuição a) base com capacidade de cobertura
de Sinais de Televisão e de Racional 16.760,00
Áudio por Assinatura via b) estação terrena de grande porte com
Satélite (DTH) capacidade para transmissão de sinais

de televisão ou de áudio, bem como de
ambos 13.408,00

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PL. 03920 1997 PROJETO DE LEI (CD)
ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 04 12 1997
SENADO': PLC 00005 1998
CAMARA: PL. 03920 1997

AUTOR CCD : CCTCI
EMENTA ALTERA A TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA

INSTALAÇÃO POR ESTAÇÃO, OBJETO DO ANEXO III DA LEI 9472, DE 16 DE JULHO
1997, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TELEC,OMlJNICAÇÕES, A CRIAÇÃO EO FUNCIONAMENTO DE UM ORGÃO
REGULADOR E OUTROS ASPECTOS INSTITUCIONAIS, NOS TERlvfOS DA EMENDA

. CONSTITucioNAL 08, DE 1995.
IJESPACHO INlCIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
(SF) CQMISSÃO DE ASSUNTOS, ECONOMICOS (CAE)

. (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
tJLTIMA AÇÃO' .

. RMCD ."'REMETIDO A CAMARA DOS'DEPUTADOS
2906 i998' (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
:DSF 30 06 PAG

JfNCAMINHADO A
: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM' 29 06 1998

TRAMITAÇÃO .
2301 19.98 .(S.F) PROTQÇpLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG) ".

ESTE PROCESSO CONTEM H.(QVATORZE)'FOÍ:-,HA$~~~l?"\S'E,
RUBRICADAS. ,:: .•

2601 1998 (SF) SUBSEÇ..,ÇOORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
MATERIA CONSTANTE DA PAUTA DA 63 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 50a L'EGISLATURA: DE 06 DE JANEIRO A 13
DE FEVEREIRCrÔE 1998.

26 OI 199~ {SF) PLENA.:~º-(pLEN) ,
LEITURA.

26 01 1998 (Sf) MESA DIRETORA
DESPACHO AS CCl, CAE E CL
DSF 27 OI PAG 1278 A 1294.
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2601 1998 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 26 DE JANEIRO DE 1998.

2601 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 26 DE JANEIRO DE 1998.

26 01 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 26 D[ JANEIRO DE 1998.

1102 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN JOSE FOGAÇA.

1003 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

11 03 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ANEXADO AS FOLHAS ..., PARECER PELA APROVAÇÃO DA MATERIA.

11 03 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO AO SACP.

1103 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 11 DE MARÇO DE 1998.

1103 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

11 03 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA. CONFORME FLS. 21 E 22.

1103 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO SACP, A FIM DE SER ENCAMINHADO AS
CCJ E Cr. CONFORME DESPACHO DA PRESIDENCIA.

1203 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
ENCAMINHADO A CAE PARA CONTINUIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO.

1203 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE.

12 03 i 998 (Sf) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO, PARA A DEVIDA
DISTRIBUIÇÃO.

1203 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
RELATOR SEN SERGIO MACHADO.

1703 1998 (Sf) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
DEVOLVIDO PELO SEN SERGIO MACHADO, COM MINUTA DE
RELATORIO FAVaRAVEL AO PROJETO.

17 03 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN JOSE ROBERTO ARRUDA.

1703 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR SEN JOSE ROBERTO
ARRUDA, FAVORAVEL AO PROJETO.

1703 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
ENCAMINHADO AO SACP.

1803 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A cr.

1903 1998 (Sf) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
RELATOR SEN ODACIR SOARES.

2503 1998. (Sf) CQM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (Cl)
ANEXADO MINUTA DE RELATORIO APRESENTADO PELO RELATOR,
SEN ODACIR SOARES.

2503 1998 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
ENCAMINHADO AO SACP, EM VIRTUDE DE RQ. DE URGENCIA.
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2503 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS, ATENDENDO REQUERIMENTO DE URGENCIA.

2503 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO A CI.

25 03 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E POSTERIORMENTE APROVADO O RQ. 187, DOS
LIDERES, DE URGENCIA - ART. 336, 'B', DO REGIMENTO
INTERNO, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DG CL:-"
DA SESSÃO DO SEGUNDO DIA UTIL SUBSEQUENTE.
DSF 26 03 PAG 5113 E 5171.

26031998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI, AS FLS. 59 A 66, COPIA DOS PARECERES QUE
INSTRUIRAM A MATERIA NA CAMARA DOS DEPUTADOS,
ENCAMINHADOS POR AQUELA CASA.

31 03 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO, DEPENDENDO
DE PARECER DA CI (EM REGIME DE URGENCIA - ART. 336, 'B',
DO REGIMENTO INTERNO).

31 03 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 201, DE AUTORIA DOS LIDERES,
SOLICITANDO A EXTINÇÃO DA URGENCIA.

3103 1998 (SF) MESA orRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DSF 01 04 PAG 5782 E 5783.

01 041998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CI.

17 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 417, DOS LIDERES, DE
URGENCIA - ART. 336, 'B', DO REGIMENTO INTERNO, DEVENDO A
MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO orA DA SESSÃO DO SEGUNDO
DIA UTIL SUBSEQUENTE.
DSF 1806 PAG 10559.

18061998 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
DEVOLVIDA PELO RELATOR SEN ODACIR SOARES, COM MINUTA
DE PARECER, PELA APROVAÇÃO DA MATERIA NOS TERMOS DO
SUBSTITUTIVO QUE APRESENTA.

1806 1998 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
PARECER DO RELATOR SEN ODACIR SOARES, PELA APROVAÇÃO
DO PROJETO NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APRESENTADO, TENDO
SIDO APROVADO PELA COMISSÃO, NESTA DATA.

1806 1998 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
ENCAMINHADO AO SACP.

1806 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

29 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336, 'B', DO REGIMENTO INTERNO).

29 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECERES 408 - CCJ ~ 409 - CAE, RESPECTIVAMENTE,
AMBOS FAVORAVEIS AO PROJETO.

29 06 : 998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 410 - CI, FAVORAVEL AO PROJETO, NOS
TERMOS DO SUBSTITUTIVO QUE OFERECE (EMENDA 1- CI).
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29 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
O SEN ODACIR SOARES, RELATOR DA MATERIA NA CI, ENCAMINHA
A MESA ALTERAÇÕES NO FINAL DO ART. 3° E NO ART. 4° DO
SUBSTITUTIVO (EMENDA 1 - CI).

2906 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, APOS USAREM DA PALAVRA OS SEN JOSE
EDUARD DUTRA E EDUARDO SUPLICY.

29 06 1~98 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADOS O SUBSTITUTIVO (EMENDA 1 - CI), E AS
ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO SEN ODACIR SOARES, FICANDO
PREJUDICADO O PROJETO.

29 06 1998 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR, PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA O TURNO
SUPLEMENTAR.

29 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 411 - CDIR, OFERECENDO A REDAÇÃO DO
VENCIDO PARA O TURNO SUPLEMENTAR, RELATOR SEN CARLOS
PATROCINIO.

29 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITUTIVO EM TURNO SUPL~MENTAR.

2906 1998 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM OF/SF N° ,G-i--4

Altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação,
objeto do ANEXO III da Lei nO 9.472, de
16 de julho de 1997, que dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomuni
cações , a criação e o funcionamento de
um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nO 8, de 1995.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 0. A Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização

da Instalação por Estação, objeto do ANEXO III da Lei n° 9.472,

de 16 de. julho de 1997, fica alterada nos i tens e valores a

seguir relacionados:
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SERVIÇO VALOR DA TFI (R$)

38. Radiodifusão Sonora em Onda Média a) potência de 0,25 a 1 kW 972,00
b) potência de 1 a 10 kW 1. 944,00
c) potência de 10 a 25 kW 2.916,00
d) potência de 25 a 50 kW 3.888,00
e) potência de 50 a 100 k'W 4.860,00
f) potência acima de 100 kW 5.832,00

39. Serviço de Radiodifusão Sonora em 972,00
Ondas Curtas

40. Serviço de Radiodifusão Sonora em 972,00
Ondas Tropicais

41. Serviço de Radiodifusão Sonora em a) Classe C 2.900,00
Freqüência Modulada b) Classe B2 4.322,50

c) Classe B1 5.321,25
d) Classe A4 7.261,81
e) Classe A3 9.022,25
f) Classe A2 10.531,20
g) Classe A1 11. 647,19
h) Classe E3 16.425,53
i) Classe E2 19.482,73
j) Classe El 22.068,38

42. Serviço de Radiodifusão de Sons e a) Classe B 20.755,00
Imagens b) Classe A 32.581,00

c) Classe E 45.855,00

43. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos Ligação - Transmissão
Programas.

43.1 Radiodifusão Sonora em Onda a) potência de 0,25 a 1 kW 194,40
Média b) potência de 1 a 1,0 kW 388,80

c) potência de 10 a 25 kW 583,20
d) potência de 25 a 50 kW 777,60
e) potência de 50 a 100 kW 972,00
f) potência acima de 100 kW 1.166,40

43.2 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Curtas

43.3 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Tropicais

43.4 Radiodifusão Sonora em a) Classe C 580,00
Freqüência Modulada b) Classe B2 864,50

c) Classe B1 1.064,21
d) Classe A4 1.452,37
e) Classe A3 1.804,46
f) Classe A2 2.106,24
g) Classe A1 2.329,44
h) Classe E3 3.285,11
i) Classe E2 3.896,55
j) Classe E1 4.413,68
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43.5 Televisão a) Classe B 2.011,20
b) Classe A 3.016,80
c) Classe E 4.022,40

43.6 Televisão por Assinatura 2.011,20

44. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Reportagem Externa

44.1 Radiodifusão Sonora em Onda a) potência de 0,25 a 1 kW 194,40
Média b) potência de 1 a 10 kW 388,80

c) potência de 10 a 25 kW 583,20
d) potência de 25 a 50 kW 777,60
e) potência de 50 a 100 kW 972,00
f) potência acima de 100 kW 1.166,40

44.2 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Curtas

44.3 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Tropicais

44.4 Radiodifusão Sonora em a) Classe C 580,00
Freqüência Modulada b) Classe B2 864,50

c) Classe B1 1.064,21
d) Classe A4 1.452,37
e) Classe A3 1.804,46
f) Classe A2 2.106,24
g) Classe A1 2.329,44
h) Classe E3 3.285,11
i) Classe E2 3.896,55
j) Classe E1 4.413,68

44.5 Televisão a) Classe B 2.011,20
b) Classe A 3.016,80
c) Classe E 4.022,40

44.6 Televisão por Assinatura 2.011,20

45. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Comunicação de Ordens

45.1 Radiodifusão Sonora em Onda la) potência de 0,25 a 1 kW 194,40
Média b) potência de 1 a 10 kW 388,80

c) potência de 10 a 25 kW 583,20
d) potência de 25 a 50 kW 777,60
e) potência de 50 a 100 kW 972,00
f) potência acima de 100 kW 1.166,40

45.2 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Curtas

45.3 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Tropicais

45.4 Radiodifusão Sonora em a) Classe C 580,00
Freqüência Modulada b) Classe B2 864,50

c) Classe B1 1.064,21
d) Classe A4 1.452,37
e) Classe A3 1.804,46
f) Classe A2 2.106,24
g) Classe A1 2.329,44
h) Classe E3 3.285,11
i) Classe E2 3.896,55
j) Classe E1 4.413,68
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45.5 Televisão a) Classe B 2.011,20
b) Classe A 3.016,80
c) Classe E 4.022,40

45.6 Televisão por Assinatura 2.011,20

46. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Telecomando
46.1 Radiodifusão Sonora em Onda a) potência de 0,25 a 1 kW 194,40

Média b) potência de 1 a 10 kW 388,80
c) potência de 10 a 25 kW 583,20
d) potência de 25 a 50 kW 777,60
e) potência de 50 a 100 kW 972,00
f) potência acima de 100 kW 1.166,40

46.2 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Curtas

46.3 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Tropicais

46.4 Radiodifusão Sonora em a) Classe C 580,00
Freqüência Modulada b) Classe B2 864,50

c) Classe B1 1.064,21
d) Classe A4 1. 452 ,37
e) Classe A3 1.804,46
f) Classe A2 2.106,24
g) Classe A1 2.329,44
h) Classe E3 3.285,11
i) Classe E2 3.896,55
j) Classe E1 4.413,68

46.5 Televisão a) Classe B 2.011,20
b) Classe A 3.016,80
c) Classe E 4.022,40

46.6 Televisão por Assinatura 2.011,20

47. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Telemedição

47.1 Radiodifusão Sonora em Onda a) potência de 0,25 a 1 kW 194,40
Média b) potência de 1 a 10 kW 388,80

c) potência de 10 a 25 kW 583,20
d) potência de 25 a 50 kW 777,60
e) potência de 50 a 100 kW 972,00
f) potência acima de 100 kW 1.166,40

47.2 Radiodifusão Sonora em Ondas 194,40
Curtas

47.3 Radiodifusão Sonora em Ondas 194~40

Tropicais

47.4 Radiodifusão Sonora em a) Classe C 580,00
Freqüência Modulada b) Classe B2 864,50

c) Classe B1 1.064,21
d) Classe A4 1.452,37
e) Classe A3 1.804,46
f) Classe A2 2.106,24
g) Classe A1 2.329,44
h) Classe E3 3.285,11
i) Classe E2 3.896,55
j) Classe E1 4.413,68
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47.5 Televisão a) Classe B 2.011,20
b) Classe A 3.016,80
c) Classe E 4.022,40

47.6 Televisão por Assinatura 2.011,20

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2, 3 de janeiro de 1998.

Do Senador Carlos Patrocínio, Primeiro~Se

cretário, em exercício do Senado Federal, nos se
guintes termos:

Ofício n2 678(SF)
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n2 229, de 1997, constante dos
autógrafos em anexo, que "revoga a Lei n2 5.250, de
9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de
manifestação do pensamento e de informação".

Senado Federal, 30 de junho de 1998. - Senador
Carlos Patrocínio, Primeiro-Secretário, em exercí
cio.

PROJETO DE LEI N2 4.667/98

Revoga a Lei nSl 5.250, de 9 de feve
reiro de 1967, que regula a liberdade de
manifestação do pensamento e de infor
mação.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É revogada a Lei n2 5.250, de 9 de feve
reiro de 1967.

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de junho de 1998. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te.

SINOPSE
IDENTIFICAÇÃO

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00229 1997 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 21 10 1997
SENADO: PLS 00229 1997

AUTOR SENADOR: JEFFERSON PERES PSDB AM
EMENTA REVOGA A LEI 5250. DE 1967. QUE REGULA A LIBERDADE DE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E mSTIçA (CCl)
ULTIMA AÇÃO

R11CD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
22061998 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)

1600 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 22 DE JUNHO DE 1998.
ENCAMINHADO A:

(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 22 06 1998

TRAMITAÇÃO
21 10 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 36 (TRINTA E SEIS) FOLHAS
NUMERADAS E RUBRICADAS.
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21 10 1997 (Sf) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

21 101997 (Sf) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS, APOS SUA PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
EM AVULSOS, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSf 22 10 PAG 22497 E 22498.

21 101997 (Sf) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1997.

21 10 1997 (Sf) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1997.

22 10 1997 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 1997.

24 10 1997 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN LUCIO ALCANTARA.

27 OI 1998 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, SEN LUCIO ALCANTARA, ESTANDO A
MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO.

2701 1998 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO RELATOR, SEN LUCIO ALCANTARA,
ATENDENDO SUA SOLICITAÇÃO.

1903 1998 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, SEN LUCIO ALCANTARA, ESTANDO A
MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO.

03061998 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

ANEXADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA.
10 06 1998 (Sf) PLENARIO (PLEN)

0900 LEITURA PARECER 360 - CCJ, f AVORAVEL.
DSF 11 06 PAG 10170 A 10180.

10061998 (Sf) PLENARIO (PLEN)
0900 LEITURA Of. 038, DO PRESIDENTE DA CCJ, COMUNICANDO
A APROVAÇÃO DO PROJETO, EM REUNIÃO DE 03 06 98, SENDO
ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO, POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE
A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSf 11 06 PAG 10188.

12061998 (Sf) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: DE 15 A 190698.

22061998 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, PREVISTO NO ART. 91, PARAGRAfO TERCEIRO, DO
REGIMENTO INTERNO.

22 06 1998 (Sf) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 2306 PAG

22061998 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DO TEXTO fINAL PELA SGM.

2206 1998 (Sf) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)

ENCA~INI!ADOA SSEXP. 6 f/r.r
2306 1998 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/No....... .1........
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Ofício nº 679 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados,
nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o
Projeto de Lei do Senado n2 70, de 1998, constante
dos autógrafos em anexo, que "modifica a Lei n2

9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Parti
dos Políticos) para tratar de punição ao partido po
lítico mediante suspensão de cotas do Fundo Par
tidário".

Senado Federal, 30 de junho de 1998. - Sena
dor Carlos Patrocínio, Primeiro-Secretário, em
exercício.

PROJETO DE LEI N2 4.654, DE 1998

Modifica a Lei n.!! 9.096, de 19 de se
tembro de 1995 (Lei dos Partidos Políti
cos) para tratar de punição ao partido po
lítico mediante suspensão de cotas do
Fundo Partidário.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Esta lei modifica a Lei nº 9.096, de 19
de setembro de 1995, para dar nova disciplina à pu
nição aplicada ao partido político mediante a sus
pensão do Fundo Partidário.

Art. 22 O art. 28 da Lei nº 9.096, de 19 de se
tembro de 1995, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 32:

-§ 3.!! O partido político, em nível nacional, não
sofrerá a suspensão das cotas do fundo partidário,
nem qualquer outra punição como conseqüência
de atos praticados por órgãos regionais ou munici
pais.-

Art. 3.!! O art. 37 da Lei nº 9.096, de 19 de se
tembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re
dação, numerando-se o atual parágrafo único como
§ 12:

"Art. 37. A falta de prestação de contas
ou sua desaprovação total ou parcial implica
a suspensão de novas cotas do Fundo Parti
dário e sujeita os responsáveis às penas da
lei. (NR)

§ 22 A sanção a que se refere o caput
será aplicada exclusivamente à esfera parti
dária responsável pela irregularidade."

Art. 4.!! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de junho de 1998. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 00070 1998 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 1803 1998
SENADO: PLS 00070 1998

AUTOR SENADOR: EPITACIO CAFETEIRA PPB MA
EMENTA ACRESCENTA PARAGRAFOS AO ARTIGO 28 DA LEI 9096 DE 1995, QUE

DISPÕE SOBRE OS PARTIDOS POLITICOS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
2206 1998 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)
1620 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1998.

ENCAMINHADO A
: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 2206 1998

TRAMITAÇÃO
1803 1998 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 08 (OITO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.



Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira I 17983

1803 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA.

18031998 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMiNATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS, APOS SUA PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM
AVULSOS, PELO PRAZO DE 05 (CiNCO) DIAS UTEIS.
DSF 1903 PAG 4494 A 4498.

1903 1998 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 19 DE MARÇO DE 1998.

19 03 1998 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO AO SACP.

19031998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CCJ.

1903 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 19 DE MARÇO DE 1998.

2503 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

2503 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN ESPERIDIÃO AMIN.

28 04 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CO~'DIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

27 05 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA \CCJ)
PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA, NA FORMA
DO SUBSTITUTIVO OI - CCJ. (FLS. 09 A 12).

28051998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CCI. (FL. 17).

02 06 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO A CCJ.

03 06 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS NA DISCUSSÃO SUPLEMENTAR, O
SUBSTITImVO E DADO COMO DEFINITIVAMENTE APROVADO, NOS
TERMOS DO ART. 284, DO REGIMENTO INTERNO.

10 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
0900 LEITURA PARECER 361 - CCJ, FAVORAVEL AO PROJETO. NOS
TERMOS DA EMENDA I - CCJ (SUBSTITUTIVO), RELATOR SEN
ESPERIDIÃO AMIN'
DSF 11 06 PAG 10180 A 10188.

1006 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
0900 LEITURA. OF. 033, DO PRESIDENTE DA CCJ, COMUNICANDO
A APROVAÇÃO DO PROJETO, EM REUNIÃO DE 03 0698, SENDO
ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO, POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE
A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 11 06 PAG 10188.

12061998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: DE 15 A 190698.

2206 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, PREVISTO NO ART. 91, PARAGRAFO TERCEIRO, DO
REGIMENTO iNTERNO.

22 06 1998 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 2306 PAG

22061998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DO TEXTO FINAL PELA SGM.

22 06 1998 (SF) SpESEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO A SSEXP. !

2206 1998 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF No..~.'li/..(J
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Do Sr. Deput~o Odelmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes-termos:

Ofício n2 676/98

Brasília, 24 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Robério Araújo e a Deputada Alcione Athayde,
como titulares, em substituição aos Deputados Ad
hemar de Barros FiII1Q e Odelmo Leão para integra
rem a Comissão E$peqial destinada a proferir pare
cer à Proposta de E;menda à Constituição n2 82-A,
de 1995, que "acre$canta dispositivo ao artigo 195
da Constituição Fedetll'".

Atenciosamente, - Deputado OdeImo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em: 30.6-98. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José Aníbal, Presidente da
Comissão de Com;tit~içã9 e Justiça e de Reda
ção, nos seguintes t~rmos:

Of. n2 198-P/98-- CCJ

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais' cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 564/97, apreciado por este órgão téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente.

Of. n2 199-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidf)nte,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 565/97, apreciado por este órgão téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de ~leyada estima e distinta consi
deração. - Deputad()~sé Aníbal, Presidente.

Of. n2 200-P/98 - CCJR

f;lrasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presiden,e,
Encaminho a Vo$sa Excelência, para as provi

dências regimentais Cabíveis, o Projeto de Decreto

Legislativo n2 566/97, apreciado por este órgão téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente.

OF. N2 201-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 567/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Anibal, Presidente.

OF. N2 205-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 571/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada e distinta consideração.
- Deputado José Anibal, Presidente.

OF. N2 206/P/98 - CCJR

Brasília, ~7 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 572/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente.

OF. n2 212-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, do Projeto de Decreto
Legislativo n2 588/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente.
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OF. N2 213-P/98- CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislaivo n2 589/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente

OF. N2 214-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 590/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Anibal, Presidente.

OF. N2 215-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 591/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Anibal, Presidente.

OF. N2 216/-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho e 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 592197, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada e distinta consideração.
Deputado José Aníbal, Presidente.

OF. n2 217-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto

Legislativo n2 593/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente.

Of. n2 218-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimeQtais cabíveis:'o Projeto de Decreto
Legislativo n2 594/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente.

Of. n2 219-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excêlência, para os provi

dências regimentais cabíveisl o Projeto de Decreto
Legislativo n2 595/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente.

Of. N2 224-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, ô Projeto de Decreto
Legislativo n2 600/97, apreclá~ó por este Órgão Téc-
nico nesta data. .

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distin
ta consideração. - Deputado José Aníbal, Presi
dente.

OF. N2 226-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 602197, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distin
ta consideraçã~) . Deputado José Aníbal, Presi
dente.
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Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
legislativo n2 611/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Aníbal, Presidente.

Of. N2 236-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
legislativo n2 612/97, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distin
ta consideração. - Deputado José Aníbal, Presi
dente.

Of. N2 238-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
legislativo n2 615/98, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distin
ta consideração. - Deputado José Aníbal, Presi
dente.

OF. N2 239-P/98 - CCJR

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
legislativo n2 616/98, apreciado por este Órgão Téc
nico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protesto de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Aníbal, Presi
dente.

Do Sr. Deputado José Jorge, Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos
seguintes termos:

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de lei n2 3.637/97, da srª Dalila
Figueiredo - que "estabelece a obrigatoriedade da
aprovação de todos os alunos nos três primeiros
anos do ensino fundamental", para publicação da re
ferida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Jorge, Pre
sidente.

OF N2 P-140/98

Brasília, 17 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de lei n2 4.147/98, do Sr. Dércio
Knop - que "dispõe sobre a ministração de aulas de
trânsito nas escolas", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Jorge, Pre
sidente.

Do Sr. Deputado Roberto Santos, Presiden
te da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

OF N2 59/98-P

Brasília, 25 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
lei n2 3.275, de 1997.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Santos,
Presidente.

OF.N2 60/98-P

Brasília, 25 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
lei n2 3.478, de 1997.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.



Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 1 17987

Atenciosamente, - Deputado Roberto Santos,
Presidente.

OF N2 61/98-P

Brasília, 25 de junho de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nJ! 3.446, de 1997.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Santos,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Finda a
leitura do expediente, passa-se-à

IV - Homenagem
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A pre

sente sessão solene destina-se a homenagear a ci
dade de Ouro Preto, Minas Gerais, pelo transcurso
de seu tricentenário de criação, e tem como autora a
Deputada Maria Elvira.

Registramos em plenário as presenças do Sr.
Renan Guimarães, Vice-Prefeito de Ouro Preto, rep
resentando o Prefeito José Leandro Filho, e do Sr.
Maurílio Borges Bernardes, representando o Gover
no de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra à nobre Deputada Maria Elvira, como auto
ra da proposição.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos ou
vem nos gabinetes desta Casa, quero saudar o Sr.
Maurílio Borges Bernardes, que representa o Gover
no do Estado de Minas Gerais, bem como, de forma
muito especial, o Sr. Renan Guimarães, Vice-Prefei
to da cidade de Ouro Preto, homenageada na ma
nhã de hoje. S. Exa. representa o Prefeito José
Leandro Filho, meu colega na Assembléia Legislati
va de Minas Gerais, quando cumpríamos mandato
de Deputado Estadual.

Sr. Presidente, Minas Gerais é uma terra de
muitas tradições e de muita história. Quem nunca
ouviu falar, neste País, do movimento libertário pela
Independência do Brasil, a Inconfidência Mineira?
Quem não se lembra da história do ciclo do ouro,
que tanta riqueza fez brotar do nosso chão, das nos
sas minas, das Minas Gerais, e que, através das
mãos dos escravos, ia para a Europa -para Portugal
-, que nos dominava àquela época com pulso forte,
sob o jugo da ditadura?

Quem não se lembra dos poetas, dos cancio
neiros que cantavam a independência, a democra
cia, que cantavam dias melhores para a nossa gen
te, com progresso e desenvolvimento - que vinham
de forma muito lenta, porque, na verdade, o compro
misso daqueles que nos governavam naquela época
era com a Coroa Portuguesa; o que faziam era tirar
das nossas entranhas as nossas riquezas e remetê
las para além-mar?

Quem não se lembra das noites de Ouro Preto,
famosas pela sua beleza, pelos seus cancioneiros e
poetas que se perpetuaram na literatura brasileira?

É para rememorar esta Ouro Preto de hoje, a
Vila Rica de ontem, que nós, desta Câmara Federal,
nos reunimos em sessão solene promulgada pela
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, mesmo
que por breves momentos. Desejamos rememorar
um pouco desse marco de trezentos anos, o que é
muito para um País de apenas quinhentos anos.
Poucas são as cidades do Brasil que têm tantos
anos de trabalho e contribuição para comemorar.

Sr. Presidente, funcionários desta Casa, se
nhoras e senhores que me ouvem nos gabinetes,
quero lembrar um pouco da história.

Em 24 de junho de 1698, a expedição bandei
rante chefiada por Antônio Dias de Oliveira avistou o
Pico do Itacolomi, onde o Padre João Faria Fialho fi
xaria a primeira cruz - a cruz era sempre o símbolo
inicial da chegada dos Bandeirantes, o símbolo do
cristianismo. Ali, no alto do Pico do Itacolomi, colo
cou-se a primeira cruz -local que viria a ser a Vila
Rica de Nossa Senhora do Pilar e Albuquerque. A
antiga e velha Vila Rica completa pois três séculos
de existência. Já há muito não mais com igual topô
nimo, mas de cuja época remotíssima guardará
sempre a lembrança de glórias, de riqueza pujante,
de efervescência política, artística e cultural.

O Arraial de Vila Rica cresceria depressa. Mer
cê dos tesouros, da miríade de ouro e diamantes,
além da opulência de suas minas, logo se veria
aquela Vila Rica transformada em pólo cheio de pro
messas para um futuro que se queria desenvolvi
mentista. Já pequena urbe, passou rapidamente a
exibir vielas cheias de vida; ruas - que podemos vi
sitar até hoje - estreitas e bonitas, com a poesia que
caracteriza aquela cidade, autênticas obras de arte
urbana; arquitetura espetacular; praças amplas; igre
jas que até hoje constituem o melhor da arte barroca
universal.

Entretanto, mal surgida essa magnificência, a
Coroa Portuguesa trataria de refreá-Ia. Não tardaria
para que a riqueza, objeto de cobiça e de cupidez
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dos que se faziam da terra, ainda que lhe sendo es- José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esses, entre al-
tranhos, viesse a se tornar a fonte das desgraças de guns outros, desafiavam o poder colonial, vindo a
seus filhos verdadeiros, filhos de Vila Rica, filhos de pagar muito caro mesmo por essa atitude de cora-
Minas Gerais. Eis, portanto, na aparente felicidade, o gem e determinação.
grande paradoxo daqueles primórdios, determinante O trágico desfecho da Inconfidência, com a pri-
da história de Vila Rica e da história do Brasil. são dos participantes e o enforcamento de Tiraden-

Um século depois de criada, o povo estava tes em praça pública, em 1792, é também muito co-
submetido, até à exaustão, a uma sangria devasta- nhecido por todos os brasileiros.
dora. O capital era escorchado sob a forma de im- Mas Vila Rica sobreviveu ao próprio drama.
postos, que tanto incidiam sobre os produtos leva- Em 1823 é elevada à condição de cidade, com título
dos às minas como sobre os qu~ saíam delas: o pre- de Imperial Cidade de Ouro Preto, Capital de Minas
cioso metal, o ouro. Cada grama de ouro extraído Gerais, até a transferência desta para Belo Horizon-
era fortemente taxado. Metódica e constantemente, te, em 1897. Em 1933, Ouro Preto é declarada Mo-
a Coroa feria a auto-estima individual e coletiva do numento Nacional e, em 1980, tombada pela UNES-
povo de Vila Rica, do povo de Minas Gerais, do povo CO como Monumento Histórico Mundial, graças ao
brasileiro. formidável conjunto arquitetônico, com cerca de 3

Estava preparado o gérmen da consciência po- mil edificações, abrangendo os séculos XVIII, XIX e
lítica. À elite indignada juntar-se-iam outros estratos XX e exibindo estilos diversos, que vão do barroco e
da sociedade local, cujo pensamento, se me permi- do rococó até o neoclássico.
tem os nobres colegas, revelava-se, em tudo ou em Bela cidade de Ouro Preto, inesquecível para
quase tudo, sumamente peculiar com relação aos aqueles que a visitam e que vêem a beleza de suas
demais centros da colônia portuguesa daquela épo- formas, um cenário inesquecível, mas que também
ca, o Brasil. Ali não se encontravam apenas os se- se lembram do sangue ali derramado, de brasileiros
nhores de escravos e os escravos, na clássica dico- que lutaram pela democracia.
tomia social de então, mas um grupo diversificado, Neste 1998, completam-se trezentos anos de
que se compunha de uma classe média engajada, história. Devidamente comemorado, o aniversário
para os padrões da época, de intelectuais, de pe- conta com exposições, atividades literárias, musi-
quenos comerciantes, de representantes do clero, cais, artísticas, bem .como com teatro e cinema,
de pessoas esclarecidas, enfim, de todos aqueles in- além do já tradicional Festival de Inverno da Univer-
fluenciados e movidos por ideais democráticos, que sidade Federal de Minas Geral e da não menos im-
haveriam de buscar inspiração nos célebres valores portante Semana da Inconfidência. Colaboram para
de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução isso a Prefeitura Municipal, a UFMG, a Associação
Francesa, assim como no pensamento liberal e re- Comercial, a Fundação Roberto Marinho, entre ou-
publicano, identificado no rastro da independência tros. São duas programações: uma oficial e outra pa-
dos Estados Unidos. raleia.

Desencadeava-se o episódio pela inde- Percebe-se na cidade um agradável clima de
pendência, que passaria à memória de todos os bra- festa, uma euforia que ainda deve crescer bastante
sileiros, como a Inconfidência Mineira, e que se tor- com o afluxo turístico previsto para os próximos dias.
naria para todos nós um exemplo único de reação Aliás, esta é uma belíssima oportunidade para mui-
estóica, de desprendimento individual em favor do tos brasileiros que ainda não conhecem Ouro Preto;
bem comum. Ali todos arriscavam a sua própria vida, visitem aquela cidade de imediato, como têm feito
o seu futuro e o de suas famílias, o seu patrimônio, milhares de estrangeiros, que se deslumbram com
lutando contra algo que os revoltava - o jugo da Co- suas relíquias inestimáveis, embora ignorem, talvez,
roa portuguesa. o valor subjetivo daquelas maravilhas.

Das velhas lições de História, conhecemos ra- Mais importante que a beleza plástica, nobres
zoavelmente bem todo o desenrolar dos fatos, assim colegas, Sr. Deputado Sérgio Miranda, companheiro
como o norne daqueles intrépidos brasileiros (e al- da bancada de Minas Gerais, do Partido Comunista
guns portugueses) que os protagonizaram: Tomás do Brasil, que neste momento preside esta solenida-
Antônio Gonzaga, cognominado Dirceu, provável au- de, senhoras e senhores, é, a meu ver, o seu signifi-
tor das "Cartas Chi1enas"; Cláudio Manuel da Costa; cado intrínseco perante a memória nacional. Ouro
Alvarenga Peixoto; Cônego Luís Vieira da Silva e o Preto é um conjunto riquíssimo de informações a ser
grande mártir do movimento inconfidente, Joaquim colocado a serviço das gerações contemporâneas, a
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fim de dar-lhes a correta percepção de um Brasil viti
madopelo jugo absurdo, pela exploração ganancio
sa e pela visão predatória e, por outro lado, cio que
foi a luta visionária e patriótica e o derramamento de
sangue dos inconfidentes mineiros e brasileiros.

Sobreleva o exemplo daqueles jovens quixotes 
e aqui me reporto a Dom Quixote, na sua luta contra o
moinho, contra o impossível, contra o subjetivo. Aque
les jovens foram quixotes, e o quixotismo, vale dizer,
apenas lhes aumenta a glória e reforça a mística.
Aqueles homens não se amedrontaram diante do ta
cão esmagador. Eles foram até onde puderam, mas
seu sonho não terminaria no cárcere ou no patíbulo.

Só por isso, as comemorações em curso mere
cem, desta Casa, apoio e participação. Há, em Ouro
Preto, Sr. Presidente, uma simbologia que transcen
de Minas Gerais, porque, muito além de ser mineira,
é a simbologia da luta pelo futuro e pela democracia;
mas é principalmente a simbologia da luta pelo Bra
sil que queremos - falo .em nome do meu partido, o
PMDB, como Deputada mineira.

Quero prestar esta homenagem - por nôs soli
citada -, em nome da Câmara Federal, ao povo de
Ouro Preto, ao povo de Minas Gerais, ao Prefeito
José Leandro, que não se encontra presente, mas
que está representado pelo Sr. Renan Guimarães.
Que S. Exa leve para o Sr. Prefeito, para os Srs. Ve
readores, para as autoridades de Ouro Preto, princi
palmente para o povo da antiga Vila Rica, a home
nagem desta Câmara Federal, que represEmta o
'povo brasileiro, uma vez que esta solenidade tam
bém se insere nas várias e importantes comemora
ções realizadas na Semana da Inconfidência, mas
principalmente em função dos trezentos anos de
Ouro Preto.

Era o que eu tinha a dizer.

Durante discurso da srª Maria Elvira, o
Sr. Nelson Trad, 2J. Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Sérgio. Miranda, § 2J. do artigo 18 do Regi
mento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) - Convi
do para fazer uso da palavra, em nome do PSDB, o
nobre Deputado Danilo de Castro.

O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB -- MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; Sras. e
Srs. Deputados; Deputada Maria Elvira, autora deste
requerimento; Sr. Maurílio Borges Bernardes, repre
sentante do Sr. Governador Eduardo Azeredo; Dr.
Renan Guí'marães, representante da cidade de Ouro
Preto, é curioso como os meandros da história pare-

cem assinalar especialmente determinados pontos
do globo com urna importância especial para o homem.

As areias da Palestina, promessa divina ao
povo judeu, quadras palmilhadas por Jesus, teste
munham ainda em nossos dias grandes aconteci
mentos. Nas colinas romanas, firmam-se as raízes
de grande parte da civilização ocidental. À pequeni
na ilha caribenha de Guanahani cumpriu o destino
de abrir ao genovês Colombo, para o bem e para o
mal, os esplendores do· continente americano. E
neste mesmo Planalto em que o gênio brasileiro edi
ficou sua Capital germina hoje a civilização abençoa
da que o sonho profético de Dom Bosco viu levantar
se destas latitudes.

A essa mesma estirpe de' localidades, senho
res, pertencem os arredores do Pico do Itacolomi,
onde se encontra a cidade de Outro Preto. Patrimô
nio histórico e cultural da humanidade, o maior con
junto arquitetônico do barroco brasileiro; "e talvez de
todo o mundo, palco de um dos períodos mais es
plendorosos de nossa história, sítio onde se travou a
Guerra dos Emboabas e berço de nossa inde
pendência, esse trecho de nosso imenso território,
desde que ali foram descobertos uns espécimes sur
preendentes de pequeninas rochas pretas, que reve
laram depois um dos mais ricos veios auríferos de
que já se teve notícia, revestiU-se sempre de um sig
nificado todo especial na história deste País.

Terra de mestres do barroco mineiro, como
Manoel da Costa Athayde e Antônio Francisco lis
boa, o Aleijadinho, sua arquitetura recorda um tempo
em que, tal como nos homens, em cujos semblantes
entalhados o existir esconde muita vez almas subli
mes, fachadas simples contrastam uma rica minúcia
interior.

Composta pela união de acampamentos mine
radores, estabelecidos pelo bandeirante Antônio
Dias de Oliveira, há trezentos anos, a chamada Vila
Rica de Ouro Preto somente nasceu oficialmente em
1711, por decreto do governador da capitclIlld, apos
o fim da Guerra dos Emboabas. Durante mais de
meio século, ocupou o posto de cidade mais rica do
mundo, tal a abundância com que o ouro se deposi
tava nos leitos de seus rios.

Ali, onde mais tarde se reuniriam Tomás Antô
nio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga
Peixoto, Cônego Luís Vieira, Francisco de Paula
Freire, Álvares Maciel, os padres Oliveira Rolim e
Correia de Toledo, além do alferes Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes, começa em verdade a
história de um· Brasil diferente, um Brasil mais inde
pendente e promissor, em que vicejam o orgulho e a
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esperança. Ali insculpiu-se o lema que até hoje en
feita o pendão mineiro, inscrito indelevelmente no
coração do povo: "Liberdade, ainda que tardia."

Mas a liberdade que proclama o ideal inconfi
dente não se restringe à feição política: desdobra-se,
seguindo a inspiração daquelas terras em que se fir
mava o movimento, na formação das consciências,
no germinar da cidadania.

Em 1823, elevada a capital da Província de Mi
nas Gerais, Ouro Preto reafirma ainda uma vez sua
vocação de centro cultural, com a criação de duas
escolas de nível superior: a de Farmácia - primeira
da América Latina - e a Escola de Minas, em 1876.

A perda do papel de sede administrativa do Es
tado, com a mudança da capital para Belo Horizonte,
em lugar de abater-lhe o espírito, vem apenas refor
çar-lhe a importância histórica, tornando possível a
preservação das ricas feições barrocas da antiga
Vila, livrando-as da célere destruição ditada pelos
processos de concentração urbana no Brasil do Sé
culo XX.

Ao longo dos anos, essa preocupação em pre
servar a memória histórica nacional concretizou-se
em medidas sucessivas, tais como a proibição de
construções que lhe alterassem o perfil colonial, ins
tituída ainda em 1931, pelo Prefeito João Batista
Ferreira Velloso; a sua transformação em monumen
to nacional, em 1938; a criação do Museu da Inconfi
dência, em 1944; e, finalmente, em 1980, o reconhe
cimento, pela UNESCO, de sua importância univer
sal como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Ouro Preto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, comunga assim dessa aura sublime que en
volve e distingue especialmente alguns quadrantes
da Terra. Sua relação com a humanidade extrapola
os limites ordinários do espaço e do tempo, em uma
viagem que mistura presente e passado, do Brasil,
da América e da Europa.

Nesta festa de trezentos anos, nossa homena
gem ao povo que hoje habita esses espaços reple
tos de simbolismo, e também, por extensão, a todo o
povo mineiro, cuja história ali se inscreve, nos veios
de cada pedra, nos contornos de cada frontaria, nas
silhuetas de cada sobrado. (Palmas.)

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Miranda) - Convi
do o nobre Deputado Saraiva Felipe a dirigir-se à tri
buna para falar em nome do Bloco Parlamentar
PMDB/PRONA, ao mesmo tempo em que solicito à
nobre autora da homenagem, Deputada Maria Elvi
ra, que ocupe a Presidência desta sessão.

o SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, Deputa
da Maria Elvira, inicialmente quero cumprimentar a
querida companheira de bancada e autora do reque
rimento para a realização desta sessão de homenagem
ao Município de Ouro Preto em comemoração aos seus
trezentos anos de fundação. Para os que não sabem,
completa hoje a nobre Deputada exatamente a décima
parte da idade de Ouro Preto. (Palmas.)

Cumprimento ainda o Sr. Renan Guimarães,
que aqui representa o Sr. Prefeito do Município de
Ouro Preto, Dr. José Leandro Filho; o nosso amigo
Maurílio Borges Bernardes, representante do Gover
no de Minas Gerais em Brasília; as Sras. e os Srs.
Deputados.

Ocupo esta tribuna para, atendendo ao convite
da Liderança do meu partido, o PMDB, homenagear
a cidade de Ouro Preto pelo transcurso de seus tre
zentos anos de fundação.

Faço-o com o orgulho de quem representa o
Município nesta Casa e tem, pelo lado paterno, as
raízes fincadas em Ouro Preto, particularmente no
seu Distrito de Santa Rita, onde meu avô árabe fixou
morada na virada do século, unindo-se em casa
mento a uma tal Geralda, do tronco dos Vilaça, que
chegaram da metrópole no auge da febre do ouro,
ainda no início do anos 700.

Da mesma maneira que estou nesta tribuna,
estive na manhã fria de 24 de junho de 1998 na
capela de São João Batista, no alto do São João,
no Bairro de Antônio Dias, onde, em homenagem
ao santo do dia, o bandeirante-fundador Antônio
Dias de Oliveira e o Padre João de Faria Fialho fi
zeram rezar, numa capela de taipa e palha, a mes
ma missa que pude desfrutar e que marcou, tre
zentos anos antes, o nascimento da mais emble
mática cidade brasileira, que sintetiza, em termos
históricos, diversos processos: o econômico (ciclo
do ouro), o político (os primeiros movimentos de in
dependência) e o artístico (obras nas áreas de artes
plásticas e arquitetura).

Vieram os bandeirantes de Taubaté, pene
trando nos sertões do Tripuí, em busca do Pico
do Itacolomi, onde já se encontrara algumas pe
pitas negras que no trinchar dos dentes exibiam
a substância dourada, símbolo de valor e de co
biça, que fariam a sua glória eterna e a sua ruí
na aparente.

O tempo do fausto começara com o século
XVIII, com o nível de exploração aurífera atingindo o
seu ápice entre 1725 e 1750. Já em 1711, o conjun
to dos povoamentos, separados por cerca de meia



o SR. PRESIDENTE (Maria Elvira) - seguir,
ouviremos a Deputada Joana Dare, que falará em
nome do Partido dos Trabalhadores.

A SRA. JOANA d'ARe (PT - MG . Sem re
visão da oradora.) - Sra. Presidente, Deputada
Maria Elvira, Srs. Deputados, é um prazer muito
grande particjpar desta solenidade em comemo
ração aos trezentos anos da cidade de Ouro
Preto.

Quero aqui, hoje, falar um pouquinho dessa ci
dade que tanto glorifica o nosso País.

Há três séculos, nascia a cidade mineradora
que se tornou patrimônio de toda a huma.nidade.
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légua um do outro, era elevado à condição de Vila político, distribuindo a esmo medalhas e condecora-
Rica de Albuquerque. A Guerra dos Emboabas já ções às autoridades de plantão, o que poderia ser
prenunciava os conflitos de interesses e, decorren- simplificado reservando-se as honrarias aos cargos
tes desses, os anseios de liberdade, opondo os ban- e às funções, omitindo-se por desnecessário os seus
deirantes paulistas e seus descendentes aos apeti- ocupantes, enquanto, contidos por policiais e cães,
tes reinóis, representados pelos portugueses donos estudantes e militantes partidários e sindicais promo-
de garimpos. vem o espetáculo das vaias direcionadas às autori-

Em 1720, ano da separação da capitania de dades sem também distingui-Ias ou sequer avaliá-
Minas, Gerais da de São Paulo, Felipe dos Santos las, para uma necessária caracterização individual.
era sacrificado pelos algozes do Conde de Assu- A atitude soa mais como um protesto contra a ceri-
mar, encarregado, por meio da implantação do mônia, o rito do poder, do que contra as atitudes dos
novo sistema de cobrança dos quintos, de extor- personagens envolvidos na cerimônia travestida, in-
quir os donos das lavras. Foi a chamada Sedição felizmente, em festejo vulgar. Mas acredito que rece-
de Vila Rica. bam honrarias, mercê dos nossos atuais viscondes

Em 1823, Vila Rica é elevada a cidade, capital de Barbacena, mais Joaquins Silvérios do que Joa-
da província de Minas Gerais. Em 12 de julho de quins Josés.
1933, foi Ouro Preto declarada monumento histórico Mas vagam entre os casarões, pelas ladeiras
nacional e em 1980, elevada à condição de patrimô- de Ouro Preto, as duas grandes sombras da cidade:
nio cultural da humanidade, pela Unesco. A significa- Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e Antô-
ção do seu acervo arquitetônico e cultural, preserva- nio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O primeiro, ar-
do em grande medida pelo seu ostracismo e empo- quiteto da nossa liberdade com justiça social, ainda
brecimento, extintos os veios de ouro e cessada a uma esperança, e o segundo, tradutor físico da nos-
sua importância política com a mudança da capital sa alma, com as nossas expressões estupefatas e
de Minas, em 1897, para BeJo Horizonte, era interna- os pés trocados, profeta ele próprio da nossa capaci-
cionalmente reconhecida. dade de realização abafada por condições sociais e

Um episódio agigantava-se na história tricente- políticas inóspitas, que não nos permitem um projeto
nária de Ouro Preto: a Inconfidência Mineira, movi- de nação mais generoso.
mento-símbolo do nosso sonho de liberdade. Nele Ouro Preto existe e resiste, e devemos parabe-
se reuniram intelectuais, funcionários públicos civis e nizá-Ia peJos seus trezentos anos e pela inspiração
militares, e o espírito de liberdade se contrapôs aos que nos vem ensinando, séculos atrás e séculos
interesses mesquinhos e imediatos que fazem trai- adiante, na nossa busca de liberdade e desenvolvi-
dores, delatores e exploradores. Contrapôs-se o menta. (Palmas.)
idealismo desarmado e ingênuo de uma conspiração Era o que tinha a dizer.
consentânea com o espírito de época que vogava e Durante o discurso do Sr. Saraiva Feli-
vagava pelo mundo ao uso da violência como efeito pe, o Sr. Sérgio Miranda, §::fl. do artigo 18 do
demonstrativo para dissuadir libertários, rebeldes eousados. Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-

dência, que é ocupada pela srª Maria Elvira,
A cidade se fez emblematicamente repositó- § 2l do artigo 18 do Regimento Interno.

rio das nossas contradições seculares, colocando
frente a frente o desejo e a necessidade de liber
dade, inclusive para assegurar o progresso econô
mico e social e o conservadorismo, que a fez osci
lar entre o monarquismo tardio e o republicanismo
precoce, traduzindo-se na resistência inicial à in
dependência, na censura ostensiva ao autoritaris
mo do nosso primeiro imperador, na resistência à
revolução liberal de 1942 e no defasado ardor mo
narquista.

Esse espírito se faz presente ainda hoje nas
tradicionais manifestações de 21 de abril, onde os
áulicos, à guisa de comemorar o sacrifício de Tira
dentes, promovem uma cerimônia de sensaborismo
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Os bandeirantes Antônio Dias de Oliveira e
Padre João de Faria Fialho, à frente de um ban
do de paulistas destemidos e de bugres escravi
zados, avistaram a pedra do Itacolomi, desco
brindo as minas do Ouro Preto, tão avidamente
buscadas naquele final de século e início de uma
nova era.

O ouro começou a ser explorado e ao redor
das minas surgiu um arraial que, em 8 de julho de
1711, foi elevado a Vila, e , em 1823, a Cidade Im
perial e a Capital da Província de Minas Gerais.

O ouro parecia inesgotável, mas o fisco era
abusivo. Por ordem do padre, a sociedade se organi
zava em irmandades religiosas, que construíam
suas igrejas.

A fortuna fácil estimulou as atividades artísti
cas e o desenvolvimento cultura. Arquitetos, escul
tores, entalhadores, carpinteiros, prateiros, e pinto
res, vindos de toda parte, logo viram nascer os
mestres locais, como Aleijadinho e Manuel da
Costa Ataíde.

A sociedade urbana surgida, engendrou não
apenas o surgimento de uma arte brasileira, resul
tante da soma das diversas contribuições ali aporta
das, como também insuflou as primeiras idéias so
bre a independência do Brasil. Filhos de senhores
de mina trouxeram da Europa, além dos diplomas
universitários, uma nova visão de mundo, a partir do
iluminismo e da pregação revolucionário francesa. O
esgotamento dos aluviões e as pressões da Coroa
levaram Minas à Inconfidência. Foi assim que, ao
lado de Aleijadinho, uma outra figura monumental
marcou Ouro Preto para sempre: Tiradentes - Alfe
res da Cavalaria Real -, Joaquim José da Silva Xa
vier.

Reuniram-se naquela época para discutir o fu
turo do Brasil, além de Tiradentes, vários intelec
tuais, advogados e poetas, como José Álvares Ma
ciel, Thomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e
Cláudio Manuel da Costa, os Padres Luís Vieira, Ro
Iim e Toledo, o Tenente-Coronel dos Dragões, Fran
cisco de Paula Freire de Andrade. Também partici
param os contratadores portugueses Joaquim Silvé
rio dos Reis, Domingos de Abreu Vieira e João Ro
drigues de Macedo.

Além da independência da Colônia, pregavam
a adoção de moeda própria, a livre circulação de dia
mantes, a instalação de indústrias e a fundação de
universidades.

A Inconfidência Mineira marcou para sempre a
história do Brasil, em conseqüência da situação de
injustiça causada pela exploração do ouro na região.

A riqueza era carreada em quantidades vultosas
para a metrópole, enquanto a Colônia permanecia
empobrecida. Os inconfidentes, afinados com o pen
samento dos enciclopedistas franceses, promove
ram a Inconfidência Mineira, que acabaria denuncia
da aos portugueses. A repressão foi mais cruel. O
cabeça do movimento, sacrificado na forca, teve o
seu corpo esquartejado e as partes expostas em lu
gares públicos para exemplo. Vários de seus compa
nheiros foram condenados a exílio perpétuo na Áfri
ca. A memória desses acontecimentos está no Mu
seu da Inconfidência, hoje símbolo da liberdade e da
emancipação nacional.

Ouro Preto, por tudo o que representa, foi ele
vada a Monumento Nacional, em 1933, pelo Presi
dente Getúlio Vargas, e integralmente tombada pelo
Patrimônio Nacional, em 1938. Em 1980, recebeu o
título de Patrimônio Cultural da Humanidade, conferi
do pela Unesco.

Conhecer Outro Preto é uma verdadeira via
gem na História do Brasil, com um sentimento espe
cial pelos ideais de liberdade.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Maria Elvira) - A se

guir, passamos a palavra ao Deputado Sérgio Miran
da, que falará em nome da bancada mineira do
PCdoB.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B - MG.
Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, Deputa
da Maria Elvira, que teve a feliz lembrança de propor
à Câmara dos Deputados esta homenagem ao tri
centenário de Ouro Preto, nobres Deputados e De
putadas presentes, senhoras e senhores convida
dos, abro este meu pronunciamento lendo uma poe
sia de Dantas Mota.

Posso repetir o que Mário de Andrade falou a
Sérgio Milfiet: "Você já leu Dantas Mota? Carece lê
lo·. Este é o alerta que fazemos a todos os brasilei
ros, neste momento.

Poeta de Ayuruoca, em sua primeira epístola
de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, aos
ladrões ricos, refere-se nos seguintes termos à cida
de de Ouro Preto:

Esse tempo, de fato, orça
pela metade do século XIII,
entre 745 e 778.
Tempo, aliás, em que Vila Rica
do Albuquerque ou do Pilar era rica,
e de Ouro Preto não tinha esse nome não.
Não porque esse sobredito tempo

se mostrasse resistente ao chão,
mas porque, subministrando-lhe ligadura,
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além da fé, do ouro e da traição,
em ambos, como coisa pública e sólida,
permaneceu sério Filipe dos Santos.
Por isto, como d'antes,
agora, depois e todo o sempre,
nele, como duas sombras,
Joaquim José da Silva Xavier,
por alcunha o Tiradentes,
e Antônio Francisco Lisboa,
por alcunha o Aleijadinho.
Dele, à medida que os dedos lhe doíam,
os ia cortando com a talhadeira.
E, assim, inúteis no chão ficavam
tais que nem um aracnídeo ou caranguejo.
Mas a saudade da dor, entlando-Ihe a alma,
despertava-lhe amargura, raiva e perfeição.
Dessarte, Antônio Francisco Lisboa
revestido do cinzel a um toco de mão,
e, noutro, o martelo, amarrados ambos
com correias e solas, punha, nos profetas,
aquilo que ele não tinha mais, isto é:
dedo, pé e mão, fazendo-os depois viverem
com aquilo que ele, então, mais tinha:
saudade, destino, erraticidade e fuga.
Se Vila Rica, do Pilar ou do Albuquerque,
fundada fora por paulistas,
era, a princípio, um punhado de 'pousos',
distantes, uns dos outros, meia légua,

se tanto
cure-se que, depois, esses 'pousos',
confederados, ficaram ao derredor dos

de nomes
Antônio Dias e Ouro Preto,
Por onde, de capa escura
E chapéu desabado,
Em seu cavalo manso,
De estimação,
Misterioso, noturno e desengonçado,
Transita, agora, o Aleijadinho
Sem pé e sem mão.
De qualquer maneira, Vila Rica, do Al

buquerque ou do Pilar, capital do luxo e da
bateia, da faísca e da miséria, da intriga e da
maledicência, do dízimo e da espórtula, do
assassínio e da tocaia, do roubo e da dela
ção, do imposto e da espoliação, dos emolu
mentos e das custas judiciais, do soldo e da
justa sonegação, da promessa e do perdão,
do sábio e do forasteiro, da fidelidade e do
adultério, da cachaça e da botelha, mas
também do estudo e da pesquisa, da tertúlia
e da indagação, da poesia e da pobreza, da

ciência e da beleza, da arte e da escultura,
da música e da pintura, da sátira e da confi
dência, do assalto e da conjura, teria, de sua
vez, que produzir mesmo

"esse mulato de gênio
que lavou na pedra-sabão
todos os nossos pecados,
as nossas luxúrias todas." - citando

Carlos Drummond de Andrade.
Por isso, meus caros Deputados, cito Dantas

Mota, lembrando que o Brasil é uma Nação em
construção; uma construção que hoje pretende ser
interrompida. E quero lembrar também os sonhos
de Tiradentes, daqueles que de Ouro Preto articu
laram um projeto de independência e de constru
ção de uma Nação. Se todos quisessem, poder
se-ia fazer deste País uma grande Nação, dizia Ti
radentes.

É esse processo que marca fundamentalmente
Ouro Preto. É bom ir àquela cidade.

Alguém já comentou que deveria ser aprovada
uma lei no Congresso Nacional que obrigasse todo
brasileiro a ir pelo menos uma vez na vida a Ouro
Preto, para sentir o clima daquela cidade, para olhar
os casarias e a Praça Tiradentes, para visitar a Es
cola de Minas e o Museu da Inconfidência, para pas
sar pelos bares, ouvir seus poetas e seus músicos e
assistir às apresentações culturais, a fim de com
preender que a esperança de construção de uma
nação permanece. Este é o fato mais significativo de
Ouro Preto.

Gosto de ir a Ouro Preto. Não creio que os
mineiros tenham saudade da antiga capital, mas
existe em Ouro Preto um clima especial. Naque
la cidade, sentimos que este País tem raízes e
compreendemos sua história. Se hoje se procura
negar essa história, através de uma postura sub
serviente, submissa, abandonando-se à perspec
tiva de construção de uma nação, nós, ao che
garmos a Ouro Preto, retomamos essa com
preensão. Ouro Preto é o que diz o poeta. Falar
de Ouro Preto não é falar apenas de sua tradi
ção histórica. Aquela é também uma cidade ope
rária; tem um sindicato dos metalúrgicos ativo,
indústrias, mineração de alumínio. E quando
olhamos, do centro de Ouro Preto, para os seus
arrabaldes, encontramos nos morros também os
pobres. É essa a construção que queremos ho
menagear hoje.

Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras
e valorizando a lembrança da nobre Deputada Maria
Elvira de comemorar o Tricentenário da Cidade de
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Ouro Preto, gostaria de voltar aos poetas. Drum
mond, ao fazer a introdução desse livro, da obra
completa de Dantas Mata, discute um pouco a traje
tória do poeta e cita que este representa Minas, di
zendo:

"Não essa Minas convencional, sub
missa, concordante, cautelosa, falsa ima
gem constituída, culpa de uns tantos minei
ros, entende? Mas a Minas aberta, revisora,
contestatória, que não se conforma com a
mesmice dos princípios estabelecidos e ex
põe a exame nomes, situações, idéias com
infatigável espírito crítico."

Lembrando Dantas Mata e Drummond, quero
dizer que o nosso desejo, com esta comemoração, é
que nós, de Ouro Preto e de Minas Gerais, possa
mos reviver esses sonhos a partir da contestação,
do espírito crítico, construindo a esperança daqueles
que plantaram as raízes da Nação brasileira.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Maria Elvira) - Gosta

ria de registrar a presença neste plenário do Deputa
do Nilmário Miranda, da bancada mineira do Partido
dos Trabalhadores.

Aproveitando a oportunidade de presidir
esta Mesa, quero dizer, como autora do requeri
mento de realização desta solenidade, da nossa
profunda alegria pelo fato de o Sr. Presidente da
Casa e os membros da Mesa terem acolhido a
nossa propositura. Mesmo que neste plenário a
presença seja pequena, o que é praxe nesta
Casa nas manhãs de terça-feira, quero ressaltar
a relevância desta homenagem para nós que
amamos Ouro Preto.

Desejo também cumprimentar todos os ora
dores, especialmente o Deputado Sérgio Miran
da, por ter tido a inspirada iniciativa de lembrar
Dantas Mata. Esse poeta vem da cidade mineira
de Aiuruoca, a mesma que represento nesta
Casa.

Aiuruoca é uma cidade holística; alguns a cha
mam de esotérica. Realmente, ela tem característi
cas muito próprias. As comunidades que lá vivem
são voltadas para o estudo do que é subjetivo, do
que não se percebe, do que não aparece. Nessa ci
dade do sul de Minas, nas cercanias de Caxambu,
nasceu Dantas Mata, um poeta pouco conhecido
dos brasileiros, mas cuja visão de Minas Gerais Car
los Drummond, prefaciador da sua obra, apresenta
com muita clareza e felicidade.

Queremos que Minas seja sempre um exemplo
para o Brasil, porque foi lá que começou o movimen-

to Iibertário do sonho da democracia política e social
no nosso País. Foi em Minas que os inconfidentes
pagaram, com seu sangue, com suas vidas, a ousa
dia de terem sonhado com a construção não apenas
de uma Minas, mas de um Brasil melhor, distante do
jugo da Coroa portuguesa. Essa Coroa que, como
disse em meu discurso, subjugava nossa gente,
explorava nossas entranhas, levava nosso ouro e
nossas esperanças. Foi em Minas que um grupo de
homens, brasileiros e até alguns portugueses - que
também percebendo a injustiça se somaram aos
brasileiros de Vila Rica -, comandaram esse movi
mento que hoje é uma referência na história do nos
so País. Queremos que cada criança, que cada jo
vem conheça o que foi a Inconfidência como refe
rência de Vila Rica e de Ouro Preto, primeira capital
de Minas Gerais.

Quero ainda cumprimentar todos os Parlamen
tares que aqui discursaram: Deputado Danílo de
Castro, pelo PSDB; Deputado Saraiva Felipe, pelo
Bloco PMDB/PRONA; Deputada Joana d'Arc, pelo
Partido dos Trabalhadores; Deputado Sérgio Miran
do, pelo pedoB.

Quero registrar também a presença do Deputa
do Osório Adriano, da bancada do Distrito Federal.

Peço permissão para registrar a presença do
meu filho, Inácio Gabriel Ferreira Prata, que veio
de Minas Gerais para celebrar o meu aniversário.

Quero fazer ainda um agradecimento especial
ao Vice-Prefeito, Dr. Renan Guimarães, repre
sentando o Prefeito da cidade de Ouro Preto, e ao
representante do Governo de Minas Gerais, Dr.
Maurílio Bernardes, pelas presenças. Não poderia
deixar de agradecer também, pelo apoio, ao Dr. Car
los, Secretário da Mesa, e à sua equipe.

Espero também, em outras ocasiões, ter opor
tunidade de fazer reflexões, como a que fizemos
nesta manhã, não apenas sobre o tricentenário de
uma cidade histórica brasileira, mas sobre valores
tricentenários tão importantes para o desenvolvimen
to do nosso País.

A SRA~ PRESIDENTE (Maria Elvira) - Quero
lembrar às Sras. e aos Srs. Deputados que hoje, às
14 horas, haverá sessão ordinária da Câmara dos
Deputados.

v- Encerramento

A SRA. PRESIDENTE (Maria Elvira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTE (Maria Elvira) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11h22min.)
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Ata da 117ª sessão, em 30 de junho de 1998

Presidência dos Srs.: Adylson Motta; Nilson Gibson;
§ 2l do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO

(14h)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Haven
do número regimental.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ARLINDO VARGAS, servindo como 22

Secretário procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações. aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa
se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Finda a

leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Antes de conceder a palavra ao primeiro ora
dor inscrito, a Presidência comunica aos Srs. Depu
tados que se encontram em seus gabinetes que está
aberto o painel para o registro de presença.

Com a palavra o Sr. Deputado Betinho Rosado.
O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, o Rio Grande do Norte, que represento nesta
Casa, tem sido alvo ao longo de sua história recente,
mais precisamente no período final da década de 70,
quando se iniciou a exploração de petróleo no Esta
do, em especial na minha cidade, Mossoró, de uma
discriminação tributária.

A estrutura tributária do nosso País, no que
tange ao petróleo e aos demais combustíveis, sem
pre foi feita sob a perspectiva de que o Brasil seria
importador de petróleo ad aeternum.

O preço do petróleo nos mercados internacio
nais obrigou a monopolista PETROBRÁS a promo
ver um trabalho de prospecção em nossas 21 bacias
sedimentares. A bacia sedimentar do Estado tem-se
mostrado como a mais efetiva na produção de petró
leo, sendo hoje o Rio Grande do Norte o maior pro-

dutor de petróleo em terra. São 120 mil barris de pe
tróleo produzidos diariamente.

Ocorre, Sr. Presidente, que essa riqueza é
toda drenada para outros Estados, porque a estrutu
ra tributária permite que se cobre o imposto somente
no lugar de consumo. Produzimos 110 mil barris de
petróleo, que correspondem a 15% da produção na
cional e 7% do consumo nacional, mas nosso consu
mo situa-se em torno de 2% do consumo total do
Brasil. A perda do Estado do Rio Grande do Norte
equivale a cerca de 12% da arrecadação de ICMS.

Tenho atuado nesta Casa com o objetivo de
corrigir essas distorções. Conseguimos, no ano de
1996, estabelecer em lei a obrigatoriedade de se pa
gar parte do imposto e dos royalties aos proprietá
rios de terra produtora de petróleo.

Estamos apresentando agora, no final desta
Legislatura, projeto de lei que altera a alínea "b" do
inciso X do § 22 do art. 155 da Constituição Federal.
O dispositivo jurídico em tela diz que o ICMS não in
cidirá "sobre operações que destinem a outros Esta
dos petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis lí
quidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica" .

Ora, Sras. e Srs. Deputados, somos produtores
de petróleo, e este dispositivo constitucional impede
que o Rio Grande do Norte se beneficie de uma ri
queza natural que nos foi dada por Deus. Onze por
cento da nossa receita tributária significam melhores
escolas, melhor assistência à saúde por parte do Es
tado, novas rodovias e sua manutenção. Significam,
portanto, uma vida melhor para os potiguares.

Assim, Sr. Presidente, com o apoiamento de
mais de 180 Deputados desta Casa, apresento esta
proposta de emenda constitucional, para que possa
mos, após a aprovação, regular por meio de lei ordi
nária ou de lei complementar a incidência do impos
to sobre o petróleo e seus derivados a partir da pro
dução estadual.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, amanhã, dia li! de julho, o Plano Real
estará completando o seu quarto ano. A exemplo do
que fiz há três anos, assomo à tribuna para fazer um
modesto balanço, tão realista quanto possível, do
que significou positiva e negativamente esse plano
para o sofrido povo brasileiro.
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o Brasil, desde o início dos anos 70, enfrentou
um processo inflacionário crônico e agudo com taxas
dE! inflação absurdamente altas, não raras vezes bei
rando os 100% ao mês.

Inúmeros foram os planos de estabilização:
Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano
Collor I e Plano CJllor 11. De comum, esses progra
mas tiveram c!uas carac~erísticas: primeira, todos fo
ram lançados de forma soli::me e espalhafatosa,
como única saída para os problemas do País; se
gunda, todos apreBentaram resultados positivos, ain
da que falhos, num primeiro momento, seguidos de
um retorno da inflação de forma acelerada. Isso sem
falar nos confisco:> banc:ários do plano do corrupto
Collor e nas pl3rdéB salariais dos trabalhadores em
butidas em todos € les.

Sr. Presicfent3, Sras. e Srs. Deputados, a todos
parecia que a inflação €'ra al90 inerente à economia
brasileira e, como tal, s\~ria mctirpada de nosso coti
diano econômico.

Então, veio ro Governo Itamar Franco o Plano
Real. Um pro9rama cujo sucesso, a julgar pelas su
c,assivas baix3,s taxas Inensais de inflação, parece
inquestionável. E reconhecemos que até o momento
nüo há indícios ccncmtos de que a era inflacionária
eBteja para voltar. Pelo menos, data venia, a curto
prazo, tal hipótese pareGe afastada. O que não quer
dizer, de forma alnuma, que () processo de estabili
zação econômica Hsteja consolidado.

ConceSI;a rrlaxima venia, existem obstáculos
e graves problemas no caminho do Plano Real que
nos trazem preoclpaç:õI3s, preocupações essas que
gostaríamos de compartilhar com os companheiros
da Casa.

Sr. Presidente, nobre Deputado Adylson Motta,
diria a V. EXª, que vai oçupar o cargo de Ministro do
Tribunal de Conta~; da União e efetivamente será um
dos responsáveis pela verificação das contas dos
Governos que desviam recursos da Fazenda Pública
F\3deral, Estaclual e Municipal, que, de fato, não é
m!cessário ser um grande conhecedor da teoria eco
nômica para percl~be: que o Plano Real atravessa
ulTIa fase dific:íIirna, d~allte dos inúmeros problemas
eGonômicos El soe iais que já afloram aos olhos do
povo. O povo já sabe; ele já tomou conhecimento. E
fiGa difícil ao Govl~rno Fernando Henrique Cardoso
eBconder que há necElssidade de aperfeiçoar e alte
rélr o Plano RE!al.

Pergunta-se: mais que problemas são esses?
De onde vêm? Onde er.tão slJas causas principais?
Perguntas difíceis ::ie ref;ponclnr.

Todavia, Sr. Presidente, sou afoito. Registro
que emissões monetárias e desvalorizações cam
biais sempre foram elementos poderosos para reati
vaI' o processo inflacionário. Juntando-se a isso o re
conhecido desalinhamento dos preços relativos por
ocasião dos congelamentos de preços e salários que
acompanhavam aqueles planos. No caso do Plano
Real, alardearam que não havia nenhum perigo de
erro e, graças ao Governo de Fernando Henrique
Cardoso, as finanças públicas estão equilibradas.
Com relação aos preços relativos, a adoção prévia
da URV eliminou qualquer possibilidade de defasa
gem quanto à implantação do Plano Real, Lei n2
9.069, de 1995.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infeliz
mente não é verdade. Isso é mentira. Nada, porém,
mais longe da verdade, exceto talvez na questão
dos preços relativos. Nesse aspecto, como é bem
sabido, alguns produtores e comerciantes esperta
mente aceleraram o reajuste de seus preços antes
de adotarem a URV, para ganharem quando ocor-
resse a implantação do Plano Real. .

Na verdade, os problemas maiores desse pia
no residem na questão das finanças públicas e no
setor externo. As contas do setor público continuam
com agudos desequilíbrios. Como o Governo Fer
nando Cardoso continua a financiar seus déficits
com emissão monetária, a solução tem sido o au·
menta do endividamento interno. Hoje, a dívida inter
na atingiu 480 bilhões de reais.

E quanto ao setor externo?
Ainda que, de início, a taxa de câmbio pudesse

estar equilibrada, a confiança popular na nova moe·
da - o Real, aliada à entrada maciça de dólares no
Brasil desvalorizou sobremaneira a moeda america
na.

Para o Governo Fernando Cardoso isso foi
bom por dois motivos: primeiro, concorria para·aú
mentar a credibilidade e confiança popular na nova
moeda nacional; e, segundo, porque barateava as
importações, forçando uma baixa dos preços domés
ticos.

Sr. Presidente, a coisa durou pouco, o dólar
mantido exageradamente barato tem estimulado im
portações maciças de veículos, de roupas, de calça
dos, além, obviamente, de aviões lotados de brasilei·
ros para os Estados Unidos.

Pelas mesmas razões, as exportações são de
sestimuladas, gerando, em conseqüência, déficits
acentuados na Balança Comercial.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não 50
-mos insanos a ponto de defender a ·autarquização·
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da economia brasileira, mas basta o bom senso para
constatar que a abertura da nossa economia ao ex
terior foi exageradamente apressada, desarticulando
o parque industrial do País, que não fora prevenido e
nem estava preparado para um processo de abertu
ra tão acelerado.

Um estudo recente da Cepal mostra a sobreva
Jorização do real frente ao dólar americano de 55%
em relação à taxa média registrada em 1987. Em
termos objetivos, esse é um efetivo subsídio aos
produtos dos cartéis estrangeiros que aqui aportam.

Dólar barato mais redução das barreiras alfan
degárias significam, simplesmente, produtos estran
geiros baratos aqui dentro e produtos brasileiros ca
ros lá fora, provocando a enxurrada das importações
e das viagens ao exterior - aliás, em detrimento do
turismo interno - e restringindo nossa capacidade de
~xportar. O resultado dessa política equivocada é o
estrangulamento da Balança Comercial e, por via de
conseqüência, os megadéficits da balança de tran
sações correntes, aumentando significativamente o
buraco das nossas contas extemas.

Sr. Presidente, estudo do Dieese mostra que a
média do poder de compra do salário mínimo corres
ponde a apenas 40% da média observada em
1980/90, década perdida. Da mesma forma, dados
do Seade, órgão oficial do Governo de São Paulo,
indicam que, no biênio 1996/1997, o rendimento mé
dio real do trabalho assalariado corresponde à meta
dé do que era há dez anos.

A situação de penúria da União, dos Estados e
dos Municípios inviabiliza qualquer possibilidade de
investimentos públicos na área social, isto é, na edu
cação, na saúde, no saneamento e em obras públi
cas geradoras de emprego compensatório.

Como se vê, SrM e Srs. Deputados, no quarto
aniversário do decantado Plano Real, temos mais
que lastimar do que comemorar. Tudo parece con
correr para um rápido agravamento da situação eco
nômica e social do País.

A taxa de desemprego atinge níveis perigosos,
motivo de preocupação e de inquietude social. Nin
guém desconhece que mão-de-obra ociosa, nas pro
porções vistas, é o principal fenômeno da violência e
da prostituição infantil. O problema, data maxima
venla, é complexo.

Sr. Presidente, SrM e Srs. Deputados, o País
está na contramão. Aumento do buraco fiscal e polí
ficá monetária alimentam vulnerabilidade externa em
meio à crise. Com as atuais políticas fiscal e mone
tária, o Govemo do Presidente Fernando Cardoso
está conduzindo.: 81;-:,;': il"\ ~;ontrarnao Cladié\. Dum"

especialmente agora que os sensores de turbulência
piscam com mais intensidade enquanto a crise se
desdobra com a meticulosa tranqüilidade requerida
pelo cerimonial japonês.

Sr. Presidente, ao afrouxar a política fiscal, jus
tamente num quadro instável em que a economia
brasileira já apresenta vulnerabilidade considerável,
o Governo Fernando Cardoso corre mais risco que o
necessário, segundo pesquisa realizada na semana
passada.

Sr. Presidente, estamos diante da maior crise
global desde 1929. Os mercados estão percebendo
a extensão do efeito deflacionário da crise asiática.
Há alguma coisa definitivamente ruim acontecendo
no front dos preços.

A Bolsa de Nova Iorque já não sobe consisten
temente há meses e acredito que desta vez vai ocor
rer uma correção de preços. É efetivamente iminen
te, embora o Ministro Pedro Malan e o Presidente do
Banco Central, Gustavo Franco, apontem o maras
mo atual como apenas mais um declínio para o en
canador poder comprar ações, a dinâmica em ação
nos mercados mundiais é bem simples e letal e vem
da Ásia.

Sr. Presidente, os mercados caem fortemente
no mundo e os bônus estão subindo em clássica
reação de procura de um porto seguro. Isso é muito
mais desconcertante desta vez do que há seis me
ses.

O quadro é especial, tendo em vista o enorme
contraste entre o desastre na Ásia e a forte expan
são nos Estados Unidos e Europa. O aspecto positi
vo do risco é, para investidores, uma alta modesta
nos países mais estáveis e o negativo, a tremenda
incerteza no resto do mundo.

Mesmo nos EUA já se fala menos em novo pa
radigma. Cresce o número de economistas que co
meçam a considerar o comportamento do mercado
de ações americano nas últimas semanas um para
doxo ante os sinais crescentes de que a economia
está em desaquecimento.

Não se espera uma estabilização imediata do
iene, mas acredito que o Japão acabará adotando
as medidas necessárias, embora demorem três a
quatro anos, em vista da lentidão de seu processo
político.

Data venia, difícil entender são as decisões do
Govemo Fernando Cardoso de aumentar gastos e
baixar os juros, num quadro internacional tão instá
vel e apertado, quando seria sensato adotar políticas
8u!'>teras e imuni78.ntes !J8 f;3 nf:"ltpw~r o B~:1s;f de"
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A política fiscal brasileira é irrelevante. Aumen
tar despesas neste momento é perigoso.

Pergunta-se: será que os investidores diretos
sabem de alguma coisa que nós não sabemos?

A reversão que chega à economia americana
está longe de ser uma calamidade em potencial,
pois não há razões para esperar uma recessão num
período prolongado de crescimento econômico lento
nos Estados Unidos. Acredito que o País retomará o
crescimento sem inflação nos próximos anos.

Sr. Presidente, neste contexto, é essencial que
a Casa preste mais atenção a esses graves proble
mas que tanto afligem o povo brasileiro e pressione
mos o Govemo Fernando Cardoso por mudanças.
Temas como este que acabamos de levantar aqui
devem ser trazidos para debate na Câmara dos De
putados com mais freqüência e com mais veemência
do que estou fazendo neste momento.

Essa é a forma, acreditamos, de nos tornarmos
agentes de mudanças no País.

Sr. Presidente, a crise global na economia é a
maior desde 1929.

Sr. Presidente, teci considerações, modesta e
humildemente, na condição de um advogado do inte
rior de Pernambuco que tem poucos conhecimentos,
mas é afoito e quis estudar o que há de certo e errado
no Plano Real.

Peço a V. EXª divulgação da nossa modesta
análise sobre o quarto ano do Plano Real em A Voz
do Brasil e no jornal Hoje na Câmara.

Finalmente, ontem, Sr. Presidente, V. EXª, em
companhia deste modesto e humilde Parlamentar,
esteve na solenidade em que o gaúcho Gilson Dipp,
de Passo Fundo, tomou posse no cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Parabenizamos os habitantes de Passo Fundo
e dirigimos nossas congratulações ao nobre e ilus
tre magistrado. Que Deus o ajude a ter o excelente
desempenho com que exerceu a advocacia e a ma
gistratura.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre
sidência autoriza a divulgação solicitada pelo nobre
Deputado Nilson Gibson e se associa à manifesta
ção com referência à nomeação de nosso ilustre
conterrâneo Juiz Gilson Dipp para Ministro do Supe
rior Tribunal de Justiça.

O SR. MOACIR MICHElETTO (Bloco/PMDB 
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, cumpre-me relatar a esta
Casa alguns dos principais resultados do proveitoso
encontro que tive, semana passada, com o Embai
.",,..~., ...~ :"" C'V;Y'-'V - novo representante da Austrá-

lia junto ao Governo brasileiro -, do qual participa
ram ainda os Srs. Edward Sellars, Primeiro-Secre
tário daquela representação diplomática, e Aércio
Cunha, consultor legislativo da Câmara dos Depu
tados.

Recentemente, apresentei à Comissão de
Agricultura e Política Agrícola o relatório da Propos
ta de Fiscalização e Controle n2 84/97, aprovado por
aquela Comissão, por unanimidade, em 20 de maio
de 1998, do qual tive a honra de ser o autor. Esse
relatório contém, além de um pormenorizado diag
nóstico da situação atual e das perspectivas futuras
da cadeia produtiva do leite em nosso País, um con
junto coerente de propostas visando à modernização
daquele importante segmento de nosso setor agríco
la. Tão completo é o estudo que, sem falsa modés
tia, não hesitei em intitulá-Io "Um projeto para o lei
te". Esse projeto está sendo agora estudado pelo
Governo e - alegro-me em dizê-lo - já rendeu pre
ciosos frutos à nossa pecuária leiteira, com a efetiva
implementação de várias sugestões ali apresenta
das.

Sr. Presidente, nobres Colegas. o trabalho
·Um projeto para o leite" foi o motivo do convite de
S. Ex", o Sr. Embaixador australiano, para o en
contro que mantivemos, e o tema central de nossa
conversa.

Desse encontro ficaram-me algumas impressõ
es que agora apresso-me em partilhar com os no
bres Colegas.

Em primeiro lugar, dei-me conta do peso espe
cífico da economia brasileira no contexto internacio
nal. As medidas que aqui tomamos, Sr. Presidente,
têm, sim senhor, impacto nas economias de outros
países. E isso não deve ser motivo de orgulho, mas
de preocupação. A medida que o País cresce e se
moderniza, aumentam, na mesma proporção, suas
responsabilidades internacionais. Decisões equivoca
das ou mal informadas são um perigo contra o qual de
vemos, cada vez mais, nos resguardar. O Brasil não
pode querer ser um país grande e, ao mesmo tempo,
comportar-se como um país pequeno.

Em segundo lugar, tive a oportunidade de ob
servar o fenômeno da globalização em sua própria
perspectiva. O avanço da globalização tem de ser
relativizado. Apesar dos avanços, a abertura comer
ciai não é geral, nem irrestrita. O que se vê com lím
pida clareza é a segmentação dos mercados mun
diais em blocos comerciais com a liberalização confi
nada ao bloco e o protecionismo restringindo perigo
samente o comércio entre blocos. A divisão do mun
do em blocos comerciais, não a globalização, pare-
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ce-me ser o fenômeno mais relevante das relações
internacionais neste final de século. Oxalá eu esteja
enganado! Oxalá a divisão em blocos seja apenas
uma fase intermediária do processo global de des
mantelamento de barreiras aos movimentos de
bens, serviços e fatores de produção entre países!

A divisão do mundo em blocos criou duas no
vas categorias de países: a categoria dos que estão
engajados em blocos e a categoria dos excluídos.
Na primeira, destacam-se os dois blocos dominan
tes: o Nafta e a União Européia. Comparado a es
ses, o Mercosul ainda é muito pequeno, um "bloqui
nho emergente". Para fins práticos, prefiro esse blo
co de segunda categoria a que o Brasil pertence ao
dos excluídos (dos grandes blocos).

Essa reclassificação de países não é apenas
didática. Ao contrário, tem o objetivo muito prático de
separar parceiros e adversários. No que tange a re
lações comerciais, Nafta e União Européia são os
adversários do Brasil, do Mercosul e dos demais paí
ses não incluídos nesses dois blocos. Parceiros são
todos os demais, mas principalmente aqueles com
prometidos com a abertura de suas próprias econo
mias e não apenas com as economias de terceiros
países, enquanto deixam as suas próprias econo
mias devidamente resguardadas.

Sr. Presidente, nobres Colegas, fica aqui o
meu candente apelo ao Governo brasileiro para que
nunca se silencie diante de argumentos hipócritas.

Sr. Presidente, folgo, por outro lado, em dizer
que Austrália e Nova Zelândia encontram-se entre
os países que mais têm lutado pela expansão do co
mércio multilateral e não apenas do comércio intra
blocos. Vantajosa será, pois, para o Mercosul, em
particular para o Brasil, a aproximação com esses
países.

Em terceiro lugar, tive a oportunidade de con
trastar o profissionalismo com que países desenvol
vidos tratam os seus interesses comerciais com o
amadorismo com que tratamos os nossos. As ques
tões comerciais passaram ao centro das preocupa
ções da diplomacia moderna. Para o Brasil, não há
questão de segurança nacional mais importante do
que o desempenho de sua economia. Com a econo
mia em frangalhos, não haverá governo capaz de
garantir nossa segurança interna. E para a saúde da
economia brasileira nenhuma questão será mais re
levante do que a expansão do comércio internacio
nal.

Sr. Presidente, finalizando, conclui-se dessas
palavras que o sentido do termo "segurança nacio
nal" foi muito ampliado. Urge que o Brasil reexamine

suas estratégias, seus instrumentos e até mesmo
suas alianças, se não quiser comprometer o seu fu
turo no novo tabuleiro em que se jogam os destinos
das nações.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen
to seja registrado nos Anais da Casa, no seu tablói
de e também no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - V. Exª
será atendido na forma do Regimento, nobre Depu
tado.

Durante o discurso do Sr. Moacir Micheletto, o
Sr. Adylson Motta, § 2! do artigo 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nilson Gbson, § 2! do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Saulo Queiroz.

O SR. SAULO QUEIROZ (PFL-MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, há dois anos o Governo Federal, através da
Secretaria de Acompanhamento Econômico, tomou
medida no sentido de desregulamentar a comerciali
zação do álcool tanto hidratado quanto do anidro.
Como primeiro passo desregulamentou-se a comer
cialização do álcool anidro. Em seguida, pretendia
se que neste ano as leis de mercado pudessem
atuar livremente na comercialização do álcool hidra
tado.

Então, Sr. Presidente, aconteceram coisas
que, na verdade, não poderiam ocorrer mais. Diante
do excesso de produção criou-se cartel de atuação
pelo segmento distribuidor de combustíveis, que co
meçou a impor no mercado enormes deságios para
aquisição do álcool hidratado a partir de maio deste
ano, provocando, com isso, absoluta desorganiza
ção do setor produtivo e, depois, do setor de comer
cialização.

Foram feitos contratos ao longo desse período
com deságios cada vez maiores - 20, 25, 30% - na
medida em que se aproximava o período da safra dó
Centro-Sul.

O Governo, alertado por essa situação e pres
sionado pelas classes produtoras, adotou medidaS
absolutamente saneadoras semana passada. Por
meio da Medida Provisória n2 1.670 e do Oecreto'n2
2.635, de 24 e 25 de junho, colocou-se fim a essa si
tuação de descalabro na comercialização ,do álcool
hidratado. Ou seja, aquele processo de concentra
ção de receitas nas mãos das distribuidoras pass~ria

a ter um ponto final a partir dessa decisão, diga-se
de passagem, acertada do Governo, que, atravési do
seu Secretário de Acompanhamento Econômico,
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reconheceu que em determinados momentos pode
até caminhar atrás. São palavras textuais do Secre
tário:

Se o Governo chegar à conclusão de
que precisa dar passos atrás, não vai hesitar
em fazê-lo. Não será preocupação com as
aparências que nos vai inibir.

Sr. Presidente, não foi realmente um passo
atrás, mas um passo na direção de proteger milha
res de produtores - produtores de cana-de-açúcar,
pequenas destilarias - da sanha, da ganância das
distribuidoras, que se cartelizaram e perderam a arit
mética. O que tínhamos até o instante da desregula
mentação? Preços que mantinham a lucratividade
em cada um dos segmentos.

O produtor tem um custo em torno de 32 centa
vos para produzir um litro de álcool. Ele vende por
um preço tabelado de 41 centavos o litro, e o consu
midor adquire na bomba esse litro de álcool por um
preço em torno de 60 centavos. Cada um ficava com
uma parte do lucro da produção até o consumo final.

Com esse deságio de 20%, 30%, todo o lucro
ficou na mão das grandes distribuidoras. Evidente
mente, o Governo tinha de interferir e o fez sábia,
mas retardadamente, na minha opinião, interferindo
de tal forma a coibir esse tipo de abuso.

Sr. Presidente, as coisas deveriam ter voltado
ao normal. Entretanto, a partir da ação do Governo 
e aí vai minha denúncia - houve ação absolutamen
te inusitada, deletéria, inaceitável, das distribuidoras,
através de alguns de seus prepostos, chantageando,
coagindo, para que todos aqueles que tivessem con
trato antecipado de venda com aplicação desses
brutais deságios entrassem, como outros entraram,
na Justiça, a fim de obter o direito de vender seu
produto por um preço menor do que aquele que o
Governo estabeleceu por medida provisória.

É o mais absoluto ato de agressão àqueles que
estão produzindo. É uma ação de cartel de tal mag
nitude que não posso admitir que os Presidentes
dessas distribuidoras tenham conhecimento de que
seus prepostos estejam procedendo dessa forma.

Além de ser ato abusado em relação à medida
protecionista que o Governo tomou é, acima de tudo,
abuso à soberania nacional, ao nosso direito e dever
de proteger todos aqueles inseridos no processo de
produção.

Sr. Presidente, chegaram hoje ao meu gabine
te cinco denúncias de ação deletéria das distribuido
ras, e sei que elas também estão chegando ao Go
verno.

Minha expectativa é de que o Governo aja com
todo o rigor, com todo o empenho, com toda a força
para impedir que coisas dessa natureza ocorram.

Não somos uma república da África Central;
somos um país de 160 milhões de habitantes, a oita
va economia do mundo, que não pode suportar açõ
es dessa natureza.

Sr. Presidente, tudo ao mercado como instru
mento. Nada ao mercado capaz de promover o capi
talismo selvagem.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pal
mas.)

O SR. SILAS BRASILEIRO (Bloco/PMDB
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para
apresentar cinco projetos de lei a esta Casa.

O primeiro dispõe sobre recursos para o Pro
grama de Crédito Educativo para estudantes caren
tes no Orçamento Geral da União; o segundo acres
centa o § 32 ao art. 22 da Lei nJ! 8.629, de 25 de feve
reiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária; o terceiro altera a Lei n..2 9.294, de 15 de ju
lho de 1996, que "dispõe sobre as restrições ao uso
e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas al
coólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrí
colas, nos termos do art. 220 da Constituição Fede
ral; o quarto dispõe sobre a obrigatoriedade de se fa
zer constar nas embalagens de brinquedos sonoros
informações sobre a intensidade máxima dos ruídos
por eles produzidos; e o quinto dispõe sobre a distri
buição e aplicação gratuita de vacina contra a febre
aftosa para produtores rurais com rebanho de até
cem cabeças.

Gostaríamos de tecer comentário rápido sobre
nosso projeto que dispõe sobre o crédito educativo.
A história do crédito educativo, programa de alto cu
nho social, já acumulou experiências que recomen
dam e permitem ajustes e correções de rumo. É jus
to e necessário que estudantes das camadas mais
pobres tenham possibilidade de freqüentar o ensino
superior e obter formação acadêmica que lhes possi
bilite aplicar seus talentos na melhoria do padrão de
vida de suas famílias.

A Lei n.!!. 8.346, de 1992, que institucionalizou o
programa, estabeleceu entre as fontes de recursos o
orçamento do Ministério da Educação e do Despor
to. Ocorre que a cada ano os recursos vêm diminuin
do, estando à mercê de oscilações de políticas inter
nas. E, como conseqüência, o programa sofre sé
rios percalços. O mais freqüente é a abertura in-



Sabemos que houve uma primeira convenção,
em que o partido se pronunciou a favor da reeleição
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Apesar
disso, a Direção Nacional do partido, com certa in
sensibilidade, acabou levando o mesmo tema a uma
nova convenção. E as condições da primeira não po
diam se repetir, ou seja, uma exacerbação das posi
ções mais radicais, que levou não a um diálogo que
terminasse com uma escolha, mas até a uma situa
ção conflituosa.

Foi triste ver o PMDB fazer uma convenção na
cional que, sob artifícios regimentais, apenas permi
tia a manifestação da minoria. Como a minoria não
podia formar quorum, a convenção não teve quo
rum. E a grande maioria do PMDB, correspondendo
a três quartos dos seus Líderes que teriam direito a
voto na convenção nacional, não pôde participar,
para evitar que um clima de acirramento das tensões
pudesse denegrir nosso partido.

Sr. Presidente, respeito imensamente aqueles
que têm opiniões diferentes das minhas. Entretanto,
no que diz respeito ao norte do Estado de São Pau
lo, mais especificamente à cidade de Ribeirão Preto
e sua macrorregião, o PMDB não tem qualquer de
sunião; pelo contrário, o partido está compromissado
com a coerência, que significa apoio ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso em seu pleito à reelei
ção.

Ontem, o Diretório Municipal de Ribeirão Preto
esteve reunido e definiu, por unanimidade, a posição
da cidade, que é líder de toda a região norte do Es
tado e é a mais produtiva e progressista. O PMDB
dessa região, que tenho a honra de representar
como o Deputado mais votado do norte do Estado
de São Paulo, por unanimidade e com clareza, defi
niu sua posição.

Estamos vivendo um confronto, do qual ne
nhum brasileiro pode se alienar, entre aqueles que
querem a reeleição e os que não a desejam. .

Mesmo sabendo que o Governo do Presidente
Fernando Henrique enfrenta dificuldades, qu~ S.
Exa. não pôde fazer um País maravilhoso, que os
mais humildes ainda têm muito a galgar para conse
guir vida digna e que o desemprego é um sério pro
blema nacional, a população tem consciência do es
forço do Presidente no caminho de um Brasil dife
rente, moderno, com estabilidade econômica.e sério;
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suficiente de novas vagas, não chegando a atender Mas essas divergências deveriam ter sido sa-
nem a 10% da demanda. nadas no momento do voto, quando o partido, em

Diversos projetos de lei visando ao aumento âmbito nacional, tomaria uma decisão respeitando a
dos recursos tramitam no Congresso Nacional. Ne- maioria, que se configuraria numa convenção nacio-
nhum, entretanto, estabelece um percentual para os na!.
recursos do Ministério da Educação e do Desporto.

Diante disso, apresentamos projeto de lei fixan
do em 7% esses recursos que a União tem de apli
car obrigatoriamente na manutenção e desenvolvi
mento do ensino, obedecendo ao art. 212 da Consti
tuição Federal, por sinal um patamar aproximado da
quele que normalmente o MEC tem aplicado no pro
grama.

Nossa intenção não é exigir maior esforço.
Apenas procuramos dar estabilidade a um programa
que, dado o envolvimento de mais de 100 mil jovens
estudantes carentes, não pode ficar à mercê de gos
tos ou preferências de gestores ocasionais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na sessão de hoje vou abordar
tema que, na verdade, é partidário, mas que se
transforma em tema nacional em virtude de se tratar
do posicionamento do PMDB no que diz respeito à
sucessão na Presidência da República.

Foi muito triste verificar que o PMDB não foi
capaz de encontrar a unidade de pensamento e
ação usando aquele critério tradicional da democra
cia, que valoriza a opinião de cada um, que permite
haver dissenso, haver opiniões confrontantes, mas
que se decide pelo que é essencial à democracia: o
critério da maioria.

Na luta por defender seus pontos de vista, é
possível que cada companheiro assuma posições di
versas.

Tivemos, no PMDB, um grande confronto inter
no, uma grande discussão, legítima e democrática,
entre aqueles que pretendiam que houvesse um
candidato próprio do partido à Presidência da Repú
blica e outros que, cobrando coerência, queriam a
manutenção do apoio ao Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, de cujo Governo o PMDB participou,
por intermédio da indicação de membros ilustres e
insignes do Ministério e dos diversos escalões da
administração.

Ora, as duas posições eram legítimas. Nin
guém pode, em princípio e a priori, condenar aque
les que defendiam a candidatura própria ou aqueles
que queriam, com coerência, continuar apoiando o
atual Presidente no pleito da sua reeleição.
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os cidadãos sabem que, do outro lado, embora eu
respeite o adversário do Presidente Fernando Henri
que, um homem simples, que veio de baixo, que de
monstrou grande competência trabalhando, infeliz
mente há entre seus seguidores muitos que preconi
zam a violência institucional como caminho para a
construção de um país moderno. Ninguém constrói
país algum valendo-se da violência, do saque, da in
vasão ou do desrespeito à lei, pois um país só se faz
grande respeitando a sua Lei Magna, a Constituição,
e as leis que regem, igualmente, todos os brasilei
ros.

Nesse sentido, o PMDB de Ribeirão Preto e da
nossa região, sem nenhum interesse de outra natu
reza senão o de vislumbrar o melhor caminho para a
Pátria brasileira, apoiará, sob a minha liderança e de
todos os meus companheiros, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso no seu caminho à reeleição.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, mais uma vez dirijo-me à Nação como um
todo, já que falamos para todo o País, e, mais parti
cularmente, para todos os Deputados e Lideranças
não só da Oposição, mas também do Govemo.

Desde a época da Constituinte acompanho,
pelo Partido dos Trabalhadores, a implantação de
uma nova estrutura na área da seguridade social no
Brasil, introduzida a partir da Constituição de 1988,
que inclui a saúde, a assistência social e a Previdên
cia. No caso da saúde, para a qual a Constituição
prevê uma reforma, a implantação do Sistema Único
de Saúde, estendendo o direito universalizado à as
sistência de saúde no Brasil, tenho insistido em que,
sem uma estrutura de financiamento estável, pere
ne, que exija contrapartidas da área federal, esta
dual e municipal de forma equilibrada e que dê aos
Prefeitos e principalmente aos Secretários Munici
pais de Saúde, os principais responsáveis pela orga
nização do sistema, condições para implantarem, de
forma definitiva, o Sistema Único de Saúde, não se
conseguirá levar adiante essa reforma difícil, profun
da e generosa do Sistema Único de Saúde.

Por isso, há cerca de seis anos apresentei,
com o então Deputado Waldir Pires, emenda consti
tucional prevendo um orçamento mínimo em âmbito
federal, estadual e municipal em condições de dar
estabilidade e segurança aos Secretários Municipais
e Prefeitos para implantarem, de forma definitiva, o
Sistema Único de Saúde. Essa emenda, a Emenda
Constitucional n2 169, "de 1993, foi aprovada na Co
missão Especial e hoje é apoiada praticamente pela
unanimidade das entidades que trabalham na área

da saúde no Brasil, desde as entidades profissionais
- médicos, farmacêuticos, enfermeiros e assistentes
sociais - até as entidades ligadas aos gestores do
sistema de saúde, isto é, tanto o Conselho Nacional
de Secretários Municipais como o de Secretários Es
taduais de Saúde.

Agora o Ministro da Saúde, Senador José Ser
ra, se dispõe a negociar conosco a possibilidade de
votação da vinculação que prevê, na PEC n2 169, or
çamento mínimo para a saúde e impõe algumas
condições para que haja uma negociação com a
área econômica do Governo: maior progressividade
na adoção dos índices, transitoriedade na vir;Jculação
e incorporação da CPMF, pelo menos enquanto não
acontecem as reformas tributária e fiscal, que reor
ganizarão o esquema de financiamento do Estado
no Brasil. Pessoalmente, acho essas sugestões do
Ministério da Saúde razoáveis.

Outra proposta de emenda constitucional com
o mesmo objetivo de estabelecer algum tipo de vin
culação também está sendo analisada, e hoje vamos
discuti-Ia. Mais uma vez insisto em que se junte a
PEC n2 169, de 1993, da qual sou um dos autores,
ao Relatório do Deputado Ursicino Queiroz, apresen
tado hoje, e as sugestões do Ministro José Serra, a
fim de se conseguir uma maioria capaz de votar uma
emenda constitucional.

Sou a favor disso, porque o Sistema Único de
Saúde está além e acima de divergências entre Go
verno e Oposição. Afinal, é um programa nacional e
não do Sr. Fernando Henrique, como não será - se
ganhar a eleição - apenas do Lula. Na verdade, é
um programa constitucional, invocado por Prefeitos
e Governadores dos mais variados partidos.

Repito: o financiamento da saúde não pode ficar
submetido às contingências de interesses partidários.
Teimo numa tese que venho desenvolvendo desde o
começo do ano: Oposição e Governo têm de fazer um
acordo para votar a PEC n2 169, com as alterações
sugeridas pelo Executivo, a fim de que a saúde te
nha financiamento garantido a partir do ano que
vem.

Se não houver esse pacto, deixando de lado
momentâneas divergências políticas, eleitorais ou
de outro tipo, nenhum dos dois conseguirá votar
qualquer emenda que dê condições ao Sistema Úni
co de Saúde de sobreviver e levar aos sertões, à
beira dos rios da Amazônia, às fronteiras, às perife
rias das metrópoles, ao interior de Pernambuco, sua
proposta generosa e universalista de estender o di
reito à saúde a todos os brasileiros, inde-



Votaremos contra a proposta, se ela continua.r
discriminando, como se apresenta hoje.

O SR. DOMINGOS lEeNElLl (PSB - BA.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, a Bahia comemora no dia 2 de julho, próxima
quinta-feira, a data que, segundo historiadores do
País inteiro, desde Brás Amaral, atualmente Con
suelo Ponder e Joel Rufino, considera a verdadeira
independência do Brasil, data em que os exércitos
populares na Bahia, depois de uma verdadeira guer
ra de libertação nacional, conseguiram derrotar e ex
pulsar do território pátrio as tropas portuguesas co
mandadas pelo General Madeira. Isso é, inclusive, ob
jeto de projeto de lei de nossa autoria, que considera
esse dia como o verdadeiro dia da libertação nacional
do Brasil, até porque o grito da independência ou mor-

Votaremos contra a proposta do Governo, que
precisa ser reformulada, não discriminando ativos de
aposentados, não excluindo os professores de pri
meiro e segundo graus, os técnicos administrativos e
os professores das escolas técnicas. É preciso Tor
mular nova proposta incluindo esses pontos, respei
tando o movimento.

Afinal de contas, o problema é eminentemente
político, não financeiro.

A ANDES elaborou proposta que não repre
senta custo significativamente maior que a do Go
verno. Mas ele insiste em vincular reajuste salarial
com critério de avaliação. Assim, trafica sua propos
ta, que é a do Banco Mundial, de sucatear a univer
sidade e privatizar o ensino público, fazendo com
que se cumpram esses ditames.

O Governo quer discutir a avaliação condicio
nada ao reajuste emergencial, insistir na tramitação
da PEC n2 370 - inclusive está em debate nesta
Casa - sobre a autonomia universitária e impor seu
modelo privatizante e elitista, sem discutir democrati
camente com professores, servidores e a população
brasileira.

Por isso, Sr. Presidente, aqui reafirmamos nos
so apoio irrestrito e incondicional a este movimento
em que o Governo não acreditava. Mas a greve veio,
forte, e será vitoriosa, porque tem também nas suas
propostas a defesa da universidade pública brasilei
ra.
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pendentemente de serem ricos, pobres, de classe cíonado à votação de emendas para Parlamentares
média ou trabalhadores. que votam reformas contra o povo. Para isso, existe

Insisto, portanto, na minha tese e no meu apelo verba. Mas não para gerar emprego, distribuir renda,
aos Líderes de Oposição e de Governo: unam-se alimentar os famintos. O Governo Fernando Hemi-
em torno da votação da PEC n2169, com as suges- que Cardoso faz questão de não tratar os movimen-
tões trazidas pelo Ministério da Saúde, para viabili- tos sindicais com respeito, democracia e transparên-
zar e salvar o Sistema Único de Saúde, conforme cia.
previsto na Constituição brasileira.

O ~R. VANIO DOS SANTOS (PT-SC. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho mais uma vez a esta tribuna apoiar a
greve dos professores das universidades federais,
os técnicos administrativos e os professores e alu
nos das escolas técnicas federais do País.

Lembro que hoje é um dia muito importante: há
proposta sobre a greve na pauta para votação. Cha
mo a atenção dos Líderes dos partidos que compõ
em esta Casa para a grande responsabilidade que
este Congresso tem com o ensino público, com a
manutenção das universidades públicas e das esco
las técnicas, que produzem aquilo que temos de
mais sagrado: conhecimento e sua socialização.
Não existem soberania nem desenvolvimento nem
geração de emprego nem melhoria da qualidade de
vida sem investimento tecnológico e científico e sem
compromisso com a educação.

E este Governo não tem esse compromisso,
Sr. Presidente, porque esta greve surge exatamente
a partir da imposição vertical de um sistema de re
muneração por produtividade que também segrega a
comunidade científica por níveis de titulação.

O Governo acusa o movimento de político. Per
guntamos: não é política sua decisão de sucatear as
universidades e as escolas técnicas, cumprindo a
orientação do Banco Mundial de prepará-Ias para
uma privatização? Não foi política a decisão de não
dialogar com o movimento no início do processo de
greve ou de manter esta proposta, que só objetiva
dividir o movimento dos professores e dos servido
res?

Sr. Presidente, o Governo já coloca nas entreli
nhas que o semestre letivo poderá ser perdido, tra
zendo prejuízo aos alunos - muitos não poderão se
formar -, e tenta atribuir essa responsabilidade aos
professores e servidores das universidades e esco
las técnicas. Até é possível que isso aconteça. Mas
a responsabilidade não será dos grevistas, será úni
ca e exclusivamente deste Governo, que tem tratado
os movimentos sociais como caso de polícia.

Existem recursos para o PROER, para fazer
proselitismo eleitoral e para usar a máquina gover
namental em causa própria, liberando dinheiro rela-
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te do Imperador luso-brasileiro não deu em nada:
nem em independência nem em morte. A in
dependência resultou na guerra travada na Bahia 
esta é a grande data nacional da verdadeira inde
pendência.

Sr. Presidente, nosso povo se vê diante de um
verdadeiro incômodo entre a saudade, a dor e o afe
to que até mesmo os adversários sentiam pelo De
putado Luis Eduardo Magalhães e a decisão tomada
por esta Casa, lamentavelmente numa rapidez inusi
tada e depois sancionada em lei pelo Presidente da
República. Refiro-me à mudança de nome daquele
que era o principal edifício público do Estado: nosso
aeroporto. Ele se chamava Aeroporto 2 de Julho,
mas agora chama-se Aeroporto Luís Eduardo Maga
lhães.

Sr. Presidente, a Bahia está incomodada 
está comemorando sua data máxima entre a alegria
e a celebração de, talvez, uma das poucas datas cí
vicas com participação popular - ao ver esta mani
festação, que muito mais tem a ver com bajulação
do que propriamente com uma verdadeira homena
gem.

Tenho certeza de que o próprio Deputado Luís
Eduardo não concordaria com esse tipo de homena
gem. Tenho certeza de que há outras justas home
nagens prestadas - com as quais eu me associei -,
inclusive a máxima, que foi dar ao prédio da Assem
bléia Legislativa do nosso Estado o nome de um ex
Presidente, muito correto, muito digno, como foi Luís
Eduardo, quando no exercício da Presidência do
Parlamento Estadual. Esta, sim, uma homenagem
justa entre tantas outras que aqui já se deram.

No entanto, Sr. Presidente, a troca do nome do
aeroporto está funcionando como se fosse possível
substituir a luta de um povo, a luta de toda uma Na
ção, - porque foi o Brasil que realizou na Bahia a
sua independência - por um único homem, por mais
ilustre que fosse.

Informo a esta Casa que participei de todas as
homenagens ao Deputado Luís Eduardo e pude pri
var da sua amizade durante quase vinte anos. Por
quase todo esse tempo tivemos alguns períodos im
possibilitados do contato pessoal. Apesar do abismo
ideológico que nos separava, mantínhamos excelen
te relação pessoal. Eu me associei às homenagens
a ele prestadas por meio de discursos e com a mi
nha presença a todas as cerimônias fúnebres. No
entanto, não considero esta uma homenagem.

Aliás, Sr. Presidente, é preciso diferenciar ho
menagem de aproveitamento político da memória do
Deputado Luís Eduardo. Não faz sentido, ao mesmo

tempo em que se homenageia, colocar b nome do
Deputado Luís Eduardo no da coligação política do
PFL, já que se pretende a unanimidade ness~s .110-'
menagens. ..

Nesta Legislatura estaremos regimentalmente
impedidos, mas na próxima, se eleito for, aprE3senta-:
remos proposição a fim de revogar esta lei.., .

Que retorne o nome do aeroporto para 2 deJu..:
lho, verdadeiro nome da saga do nosso povo. Farei
isso até para tranqüilizar a memória do nobre D~pu-

tado Luís Eduardo. .
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB"7" SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nos últimos dias, acompanhamos
tentativa de desmoralização da instituição Polícià
Federal.

Algumas declarações referentes a problemas,
entre aspas, com a Polícia Federal de São Paulo
têm sido, de certa maneira, apresentadas com certa
aleivosia. Na verdade, não se apuram detalhes e
achincalham-se toda uma instituição.

A Superintendência de São Paulo distribuiu
nota oficial a todos os órgãos. Não tivemos oportuni
dade de acompanhar sua divulgação. Por isso, to
mamos a liberdade de aqui ler os seguintes tópicos:

Em face das recentes matérias veicula
das pela grande imprensa falada, escrita e
televisada, a nível nacional, a Polícia Fede
ral de São Paulo, por seu Superintendente,
emite a seguinte nota oficial:

1) O Departamento de Polícia Federal,
desde sua fundação, tem apurado e rigoro
samente demitido (expurgado) de seus qua
dros funcionários envolvidos em· fatos gra
ves, tais como corrupção, extorsão,peculato
etc.

2) A grande parcela desses fatos tem
sido detectada pela própria Polícia Federal,
que, assim, assume a primazia de,· através
de suas corregedorias regionais e central,
apurá-los convenientemente, na esteira e
forma da legislação em vigor, tanto no as
pecto criminal, quanto no âmbito disciplinar.

3) Inúmeros procedimentos apuratório
disciplinares, lavrados na esfera da Polícia
Federal, são instruídos com as necessárias
provas, estas colhidas, sempre, pela suá
própria polícia judiciária ou disciplinar, sem
qualquer interferência externa, observados,
contudo, os princípios do contraditório e da
ampla defesa, com todos os meios e recur~
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sos a eles inerentes. Em seguida, são reme- Sr. Presidente, fiz queBtâo de ler esta nota por-
tidos, quando a pena prevista implicar em que não houve a divu!gaçãJo prer::isa, e atinge toda
demissão, aos escalões superiores, a quem uma instituição.
cabe analisar a conveniência e oportunidade Sabemos que há al~lm]S asp'E,etos políticos:
de sua efetivação. pessoas insatisfeitas com a Superintendência de

4) Quanto aos reflexos criminais, resul- São Paulo, outros tentando atin~lir Vicente Chelof:ti,
tantes dos inquéritos policiais ou dos pró- Superintendente da Polícia Feder:!!.
prios processos disciplinares elaborados E isso não pode aconlecer, pois temos de pre-
pela Polícia Federal, devem eles ser apre- servar a Polícia Federal. Estou muito á vontade para
ciados, soberanamente, pelos órgãos com- falar sobre essa questão, pois houve várias críticas à
petentes (Ministério Públicos e Juízo Fede- Polícia Federal de São Paulo quando recebeu equi-
ral). pes de outros Estados para fecharem as rádios c:o-

5) - Com pertinência aos casos recen- munitárias em São Paulo.
temente cogitados, registro não haver um Tivemos oportunidade, nac uele momento, de
único sequer sem apuração formal consu- procurar o próprio Superintc3ndente, Df. Yokio Oshi-
mada (ou em andamento), de modo que a ro, e manifestar nosso desalJrac\o para com essas
direção desta Regional de são Paulo, atra- atitudes e lhe dissemos que. não mam os policiaisfe-
vés de seus órgãos internos, tem adotado derais de São Paulo que e3tavarn tornando aquelas
sempre e sistematicamente as medidas que atitudes, mas policiais federais de,signados de outros
cada caso requer, a ponto de tornar-se, his- Estados que iam a São Paulo :3 Sl3 posicionavam
toricamente, em órgão que mais demite no contra as rádios comunitárJaso Em uma assembléia
funcionalismo público em geral, o que pode da categoria, realizada. na sexta-feira,. na Faculdade
ser facilmente verificado através das publi- de Direito do Largo São Francisc'J, todos fora.m unâ-
cações feitas no Diário Oficial da União. nimes em hipotecar solidarJedad3 à instituição Polí-
Além disso, trata-se de uma parcela insignifi- cia Federal, reconhecendo que cs atos ilegais sofri-
cante de seu efetivo envolvida em tais episó- dos pelas rádios comunitárias d<~ São Paulo fomm
dias, sendo exagero generalizar-se - e a praticados por equipes de outros Estados.
partir daí atingir toda a instituição. Tenho certeza de que, ao preSt3Namos a Polí-

6 - Casos outros, mencionados nas di- cia Federal, estamos garantindo sua importância.
versas reportagens publicadas nesta data, Mesmo que eventualmente nesta ou naquela situa-
pela grande imprensa, também seguem os ção discordemos da Polícia. FedElral, jamais P?dere-
mesmos passos, inclusive as prisões dos mos permitir que esta seja manc'lad,a, na sua rmp:Jr-
envolvidos foram efetuadas pela Polícia Fe- tância. Parabéns aos policiais fEJderais íntegros do
deral, a par das investigações que seguem Estado de São Paulo que não podem ser achinc:a-
'fluindo, normal e isentamente, com recursos Ihados.

materiais e humanos próprios. O SR. WILSON BRAGJJ~ (P8DB _ PB. Sem re-
7 - A Polícia Federal, como sempre visão do orador.) _ Sr" PresidentH, Sr~ e Srs. Depu-

ocorre, continuará no firme propósito de tados, acabamos de receber manifestos e telegrama
apurar todos os casos que chegarem ao seu do Presidente da AMCAP __ Associação dos Municí-
conhecimento, independentemente do nível pios do Cariri -, Dr. Carlos 13atinga, Prefeito da Cida-
funcional, ou do prestígio que eventualmente de de Monteiro, fazendo por '[1OS:;O intermédio apl310
possam ter os envolvidos, já que seus atos ao Sr. Presidente da Hepúblit::a, ao Supelintendente
administrativos pautam-se exclusivamente da SUDENE e ao Banco elo Nordeste para que re-
pela ordem, pela hierarquia e pela lei, e con- solvam o angustiante problema da falta de crédito
ta, inesgotavelmente, com a grande maioria para os pequenos proprietários rurais. O referido
de funcionários -que friso - sérios, honestos, crédito foi anunciado por todas a~i emissora.s do País
probos e competentes. em programas de telEwisão, mas até agora os recur

sos não chegaram até aos pequenos proprietários.

A cidade de SiLlmé, 'que recebe recursos da
agência do Banco do Nordeste p~r;al t~do o ,Cari~,
não tem dinheiro para aterudl3r a nJnnuem. I-Ia mEUS
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de 1 mil e 600 propostas encaminhadas, e até agora
só cinqüenta foram atendidas.

Por intermédio de V.Exa. encaminho telegrama
do Prefeito Carlos Batinga e solicito que o mesmo
chegue ao Sr. Presidente da República para que
S.Exa. saiba que a liberação de recursos tão anun
ciada na televisão pelos seus Ministros até agora
não chegou ao interior.

O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, colonos do Estado do Amazonas abando
nam metade de assentamentos da reforma agrária!
De acordo com o sempre otimista diagnóstico da Su
perintendência do Incra naquele Estado, pelo menos
metade dos lotes existentes nos 853 mil hectares
dos projetos de assentamento Juma e Acari foram
abandonados pelas famílias de colonos beneficia
das. No total, seriam 4 mil e 900 famílias que ocu
pam a área.

"O abandono de lotes já causou ao Governo
Federal um prejuízo de R$10 milhões apenas com a
inadimplência relativa aos créditos de implantação",
afirmou o Superintendente do Incra no Amazonas,
George Tasso Calado.

Segundo o Incra, a maioria das famílias que
abandonou os lotes foi assentada sob pressão des
ses artificiais movimentos sociais, pois não tinha raí
zes nem vocação para o campo.

Mas o Incra continua investindo R$200 mil em
uma megaoperação de recadastramento nos dois
projetos. Entre cadastramentos, recadastramentos e
diagnósticos, Sr. Presidente, é o dinheiro dos impos
tos pagos pelo nosso operoso povo que vai direto
para o saco sem fundo dessa desastrada reforma
agrária.

Até o final do mês, uma equipe de 73 técnicos
estará em campo colhendo dados para um diagnós
tico. Com material cartográfico e imagens de satélite,
os técnicos obtêm informações geográficas de cada
lote e dados sobre o ocupante. Será verificado se o
lote está disponível para reassentamento. (Folha de
S.Paulo, 11 de junho de 1998.)

Sr. Presidente, até quando continuaremos com
essa política? Não está provado que os meios para
se alcançar uma política de resultados não passa
por essa reforma agrária? Não adianta, pois, Sr. Pre
sidente, dar prosseguimento a tamanho esforço e
aplicação de recursos com essa reforma agrária.

O que temos de fazer é suspender as desapro
priações e privatizar os assentamentos, dando início
ao Banco da Terra.

Os exemplos dessa fracassada reforma agrária
estão em toda parte, a começar onde o Presidente
Fernando Henrique lançou seu programa de reforma
agrária poucos meses depois de empossado.

Conforme o jornalista Elio Gaspari, em 1995,
ele desceu na Fazenda Charneca, no sertão cearen
se, atacou os "gatos pingados" que o criticavam e
avisou: "O povo não é bobo. Bobos são eles".

Pouco depois, Elias Nobre de Melo, um ex-ca
minhoneiro de 45 anos que deixara o Ceará aos 18
anos e voltara com duas filhas aos 37, foi ao palan
que e recebeu o primeiro título de propriedade.
"Você tem que usar essa terra como uma proprieda
de sua e deve zelar por ela", disse-lhe o Presidente.
"Sei disso", respondeu Elias, um homem "de poucas
palavras, que achou o FFHH um cara simpático".

Na noite de 18 de maio passado, Elias estava
sobre o asfalto da BR-116 obstruindo a principal li
nha de tráfego entre o Ceará e o Rio Grande do Nor
te. Eram algumas centenas de lavradores. Pediam
cestas básicas, vagas nas frentes de emergência e
rapidez na tramitação dos processos de aposentado
ria. Organizada pela máquina do sindicalismo rural 
e apoiada pela rede política do PT -, a manifestação
tinha mantimentos (carne de dois bois), carro e mili
tantes de outras cidades (Folha de S.Paulo, 15 de
junho de 1998.).

Sr. Presidente, essa reforma agrária não tem
favorecido em nada a agricultura. Pelo contrário, só
vem colhendo como frutos a miséria, a desolação e
a favelização de nossos campos. Seria bem o caso
de perguntarmos: "A quem aproveita" esta reforma
agrária? Creio que apenas aos profissionais da agi
tação, quer do campo, quer das cidades.

Contra fatos não há argumentos, Sr. Presiden
te. Dar continuidade a tal política parece-me não
apenas arrostar anos e anos de fracassos. Afinal,
uma reforma é concebida para consertar ou para
piorar aquilo que se pretende reformar? Às vezes,
diante de tantos desatinos, fico a imaginar se refor
ma agrária, tal qual vem sendo aplicada no Brasil,
não é uma questão de má-fé...

Quando o Governo acordará para essa realida
de que se vem tornando um verdadeiro suicídio polí
tico e que poderá, a exemplo de nossa vizinha Co
lômbia, conduzir o Brasil a uma guerra fratricida?

Delenda reforma agrária! É preciso acabar
com essa reforma agrária e implantar uma política
agrícola no País.

O SR. AIRTON DIPP (PDT-RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o endividamento brasileiro chegou a um pa-
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tamar de risco, deixando toda a sociedade brasileira
em estado de inquietação, sobretudo porque não há
similar na história brasileira de tal crescimento da dí
vida.

A dívida mobiliária que estava em torno de
US$5 bilhões em 1993 cresceu 50 vezes até o final
de 1997, chegando a US$340 bilhões até dezembro,
ou seja, 68 vezes o que era antes do Governo Fer
nando Henrique Cardoso.

Segundo avaliação do consultor Antoninho
Marmo Trevisan, que foi um dos articuladores da
candidatura de FHC em 1993, só entre outubro de
1997 e fevereiro, com juros médios de 40% ao ano,
o aumento do rombo foi de mais de US$60 bilhões.

E o pior de tudo nesta história é que para ban
car o custeio desta dívida, que deve consumir este
ano quase US$60 bilhões só em juros, o Governo
FHC elevou a carga tributária de 25% do PIB para
31 % do Produto Interno Bruto.

Isto equivale a dizer que o cidadão brasileiro
vai bancar cerca de US$120 bilhões para a manu
tenção do projeto especulativo do Governo Federal.

A situação agrava-se ainda mais em razão de
que FHC multiplicou a dívida brasileira em 68 vezes,
criando um rombo de US$340 bilhões, e não fez ne
nhum investimento em infra-estrutura e nas áreas
sociais do País.

O Governo FHC endividou o País, conseguindo
um desempenho ainda pior do que o obtido pelo re
gime militar, que, ao contrário dos atuais governan
tes, construiu rodovias, usinas e adquiriu ativos que
hoje estão sendo liquidados pelo Governo.

É evidente que temos divergências enormes
com relação ao governo militar que comandou uma
ditadura no país. Todavia, é preciso dizer que eles,
os militares, tiveram um cuidado maior com o patri
mônio público do que o atual Governo de FHC.

O Governo neoliberal de Fernando Henrique e
Marco Maciel está liquidando o País, entregando as
empresas estratégicas fundamentais para o desen
volvimento do Brasil e aumentando a dívida do País.

E a dívida, como é notório, traz prejuízos aos
Municípios e Estados, ampliando a miséria e a po
breza da sociedade.

Precisamos dar um basta a este estado de coi
sas, e o basta virá, sem dúvida alguma, com a elei
ção de Lula e Brizola em 4 de outubro.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é com perplexidade e indignação que trago
ao conhecimento desta Casa mais uma prova de

que o povo brasileiro carece de política concreta
para resolver o problema fundiário no País.

No Rio Grande do Sul, esta semana, mais de 2
mil fazendeiros tentaram impedir à força que técni
cos do INCRA fizesse a vistoria das áreas para fins
de reforma agrária. Isso demonstra, mais uma vez,
Sr. Presidente, que a terra nessa área é improdutiva
e que, portanto, deve ser destinada para reforma
agrária, pois se esses mesmos fazendeiros conse
guissem provar que ela é produtiva não teriam por
que temer tanto a vistoria do INCRA.

Cadê o Ministério da Justiça para coibir esse
espetáculo que incita à violência? Cadê o Ministério
da Política Fundiária que não apressa a reforma
agrária e incentiva a violência?

Por fim, registro a nossa indignação contra es
ses fazendeiros que tentam atropelar os processos
de avanços da reforma agrária e contribuem para a
manutenção do estado de injustiça e de caos social
neste País.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, finalmente o Governo começou a se movi
mentar para criar alternativas à crise social que afeta
todos os níveis da população. O programa de estí
mulo à construção civil, lançado pela Caixa Econô
mica Federal, alcança, de uma vez só, dois dos
maiores problemas do momento: a falta de moradias
e o desemprego.

A construção civil é um dos setores mais im
portantes da economia brasileira, justamente porque
tem uma grande capacidade de absolVer mão-de
obra desqualificada e preenche uma necessidade
fundamental de todas as famílias, aumentando a
oferta de habitações.

O efeito multiplicador que esse setor possui so
bre o resto da economia é particularmente sentido
no mercado de trabalho, principalmente quando a
tendência à redução de vagas já atinge os serviços
em geral e a agricultura. Estudos realizados pelo
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Integrado,
que fornece informações ao Governo, estima em
161 empregos, diretos e indiretos, gerados para
cada R$1 milhão aplicados na construção civil.

O novo programa da CEF prevê a utilização de
R$6 bilhões para financiamento de imóveis, benefi
ciando 250 mil famílias. Serão criados mais de 500
mil empregos em todo o País, número expressivo,
que justifica o entusiasmo que acompanha as novas
medidas.
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As alterações propostas irão facilitar o financia
mento, tanto para a classe baixa quanto para a clas
se média. Entre as novidades, destacam-se:

Unificação das taxas de juros em 6%, mais TR,
sem distinção entre faixas salariais, e ampliação do
limite de renda, que passa de 12 para 20 salários
mínimos, no caso de recursos do FGTS. Para os re
cursos próprios da CEF, os juros são de 10,5% ao
ano, mais TR, que poderão financiar até 80% dos
imóveis com valor até R$180 mil, ou 30%, para valo
res mais altos. Financiamento através das poupan
ças vinculadas, que garantem cartas de crédito após
um ano de depósitos. Aumento do limite superior de
renda pará as cartas de crédito associativas e liber
dade para contratação do seguro, que pode produzir
redução substancial nas prestações.

Como vemos, são medidas que irão dar maior
flexibilidade à CEF para utilizar os recursos disponí
veis e com isso beneficiar um número maior de can
didatos aos financiamentos. A introdução das novas
medidas deverá levar em conta os programas já
existentes, de forma a não prejudicar aqueles que,
por pertencerem a faixas de renda mais baixas, pa
gam prestações menores. Essas vantagens perma
necerão.

O mais importante é que a Caixa comece a as
sumir com mais empenho sua responsabilidade
como agente financeiro do desenvolvimento social.
O povo brasileiro espera que isso seja feito, recupe
rando uma tradição que está sendo ameaçada pelas
mudanças na economia.

Não resta dúvida de que o País precisa ganhar
competitividade para enfrentar a concorrência intema
cional. Mas o esforço de modemização não pode dei
xar de lado os setores menos dinâmicos, sob pena de
acentuar a já gravíssima concentração da renda.

Nesse sentido, o Governo tem obrigação de
estimular o mercado interno e os setores que aten
dem às necessidades da população mais carente.
Esse, afinal, foi um compromisso prioritário da cam
panha que elegeu o Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

É assim que o conjunto de medidas anuncia
das pela Caixa Econômica Federal merece nosso to
tal apoio. Ele vem em boa hora e poderá servir para
amenizar as dificuldades sentidas por todos nessa
fase do plano de estabilização, em que as dificulda
des financeiras estão impondo restrições ao cresci
mento econômico.

Ao estimular um dos setores mais influentes no
mercado de trabalho, o Governo dá um passo decisi
vo para enfrentar o flagelo do desemprego, que está

na raiz da violência, da fome e das doenças que afe
tam o povo.

Com emprego e renda o País poderá crescer
mais e caminhar rumo à cidadania que todos deseja
mos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, dei entrada nesta Casa a uma PEC em que
proponho mudar o texto do art. 40 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, mantendo de
maneira perene a Zona Franca de Manaus, único
instrumento de desenvolvimento daquela área que
deu certo, a partir do Governo Federal.

Quero também agradecer ao presidente do
Ibama, que, a meu convite, acompanhou-me ao Alto
Solimões, fronteira com Peru e Colômbia, para que
pudéssemos definir estratégia de sobrevivência para
os caboclos da floresta que não têm outra alternativa
a não ser a extração da madeira.

O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, gostaria de fazer um pronunciamento sobre
os telessorteios, mas na impossibilidade de fazê-lo,
parabenizo a Drª Helena Elias Pinto, Juíza da 26ª
Vara Federal do Rio de Janeiro, que, a pedido da
Advocacia-Geral da União e do Ministério Público,
caçou a liminar que permitia a jogatina eletrônica
pelo prefixo 0900.

Tenho sustentado esta luta para que a socie
dade brasileira não seja espoliada. Recentemente a
Caixa Econômica Federal mostrou que o consumidor
é lesado.

Solicito a V. EXª, Sr. Presidente, que a reporta
gem publicada na Folha de S. Paulo seja transcrita
na íntegra.

Meus parabéns a esta destemida juíza.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

JUSTiÇA MANDA PARAR OS
SORTEIOS PELA TV

A juíza da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro,
Helena Elias Pinto, cassou ontem a liminar na qual
as redes nacionais de TV vinham se baseando para
realizar os sorteios de prêmios com apostas pelos
telefones com prefixo 0900.

A suspensão da liminar havia sido pedida pela
Advocacia-Geral da União e pelo Ministério Público
Federal. Com a decisão da juíza, fecha-se tempora
riamente o cer~o em torno da indústria de jogo pela
TV, que se instalou no País a partir de dezembro de
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96 e que só no ano passado arrecadou cerca de
R$270 milhões em ligações telefônicas.

"Todos os sorteios pelo sistema 0900 estão
proibidos enquanto não houver decisão judicial em
contrário·, afirmou o diretor do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da
Justiça, Nelson Lins.

A assessoria de imprensa da TV Record infor
mou qúe a emissora não havia sido notificada sobre
a decisão e que, por isso, considerava até a noite de
ontem a realização de sorteios normal.

A Folha não conseguiu localizar repre
sentantes de outras redes.

Os sorteios vinculados à Copa que estão sen
do transmitidos pelas redes nacionais de televisão 
como a promoção "500 gols do Faustão", da Rede
Globo, e o "Bolada Milionária", da Record - terão de
ser interrompidos, afirma Lins.

As emissoras vinham agindo com autorização
da LOTERJ (Loteria do Estado do Rio de Janeiro),
que, por sua vez, baseava-se em um convênio assi
nado com a ABLE (Associação Brasileira das Lote
rias Estaduais). A Able funciona no endereço da Lo
terj e as duas têm o mesmo presidente.

A manutenção dos sorteios pela TV já se trans
formou em batalha judicial. No final de abril, a Justi
ça Federal de São Paulo proibiu os sorteios a propó
sito de arrecadar recursos para instituições filantrópi
cas.

A jogatina pela TV começou, no final de 96,
com uma portaria do Ministério da Justiça autorizan
do as instituições· filantrópicas a realizar um sorteio
anual de um bem que tivesse recebido como doa
ção. A portaria permitiu a captação de apostas pelos
telefones 0900 e a divulgação dos sorteios pela TV.

A partir daí, montou-se um esquema controla
do por empresas especializadas em serviço 0900 e
pelas redes de TV, que repassavam menos de 5%
da arrecadação para as entidades beneficentes.

No final do ano passado, o Ministério baixou
nova portaria (1.250/97), fixando o percentual míni
mo de 10% da receita bruta para as filantrópicas.

Assim que a nova portaria entrou em vigor (iní
cio de março), algumas emissoras de TV começa
ram a fazer sorteios com autorização da Loterj, sem
repasse de recursos para a filantropia.

Para impedir a manobra, o diretor do Departa
mento de Patrimônio e Defesa do Consumidor assi
nou despacho, em abril, proibindo qualquer sorteio
pelo sistema 0900 que não os autorizados pelo Mi
nistério da Justiça.

A Loterj entrou, então, com ação na Justiça Fe
deral do Rio contra o despacho do diretor e obteve li
minar favorável da Juíza substituta da 26ª Vara, Ana
Amélia Antoum.

Ainda em abril, o juiz da 15ª Vara Federal de
São Paulo, Marcelo Saraiva, concluiu pela ilegalida
de da portaria que autorizou os sorteios pelas filan
trópicas e proibiu o Ministério da Justiça de autorizar
novas premiações.

Com isso, todas as emissoras de TV migraram
automaticamente para o esquema criado pela Loterj.
Na sentença assinada ontem, a juíza titular da mes
ma 26ª Vara afirmou que os sorteios pelo sistema
0900 têm âmbito nacional e que só podem ser auto
rizados pelo Governo Federal. Os Estados, segundo
ela, só têm autonomia para autorizar loterias em seu
território.

Para complicar o quadro, na sexta-feira passa
da, Nelson Lins, do Ministério da Justiça, anulou seu
despacho anterior, o mesmo que acaba de ser con
validado pela juíza da 26ª Vara Federal.

Lins afirmou à Folha que tomou a decisão de
pois que a Justiça Federal de São Paulo o proibiu de
autorizar novos sorteios em nome de filantrópicas.
"A questão extrapolou os limites administrativos e vi
rou uma batalha judicial", disse.

O Advogado Josemar Augusto de Lima, espe
cialista em sorteios 0900, diz não ter dúvida de que
os sorteios estão proibidos, a partir d,a sentença da
juíza.

Segundo ele, Lins suspendeu os efeitos de seu
despacho de abril "até decisão final" da Justiça. "A
juíza proferiu sua sentença e manteve a proibição
dos sorteios."

Para o tributarista Ives Gandra da Silva Mar
tins, as TV devem suspender os sorteios. "As TV
são concessionárias de serviços públicos e devem
obedecer à determinação do Ministério da Justiça",
afirmou. •

Segundo Gandra, quando o diretor do Departa
mento de Proteção e Defesa do Consumidor do Mi
nistério da Justiça cancelou seu despacho, ele sus
pendeu a vigência da determinação, mas não sua
eficácia. "Com a decisão de ontem da Justiça Fede
ral, ela volta a valer", disse Gandra.

Ainda segundo o advogado, o conflito entre as
decisões das Juízas da 26ª Vara Federal do Rio,
Ana Amélia Antoum e Helena Elias Pinto, deverá ser
decidido pelo Tribunal Regional Federal do Rio. "Até
a decisão do Tribunal Regional Federal, as TV de
vem cumprir a determinação do Ministério da Justi
ça", disse Gandra.
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o SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, stS e
Srs. Parlamentares, quero abordar a questão do
anúncio do repasse de recursos do Governo Federal
aos pequenos produtores pelo Banco do Nordeste
do Brasil.

É bem verdade que o Nordeste muito se orgu
lha dessa instituição bancária, que presta relevantes
serviços à região, mas é importante que se diga que
os recursos estão sendo insuficientes e os proces
sos tramitam lentamente. Os representantes da po
pulação da região chegaram ao ponto de defender
que o Banco do Brasil também faça o repasse des
ses recursos, como forma de agilizar os pleitos dos
pequenos produtores, que querem ver salvos seus
rebanhos.

O Governo Federal precisa tomar ciência do
que vem ocorrendo. Acreditamos muito na instituição
Banco do Nordeste, mas seus serviços precisam ser
agilizados e os recursos precisam chegar aos pe
quenos produtores para, assim, atender à demanda.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, stS e Srs. Depu
tados, quero deixar registrado meu protesto contra
as declarações do Presidente da República sobre a
greve das universidades.

Acho que soa como insulto às universidades a
declaração do Presidente da República em que dis
se ter dado à categoria reajuste maior do que para
qualquer servidor público. Na verdade, S. Ex'!, de
pois de tentar desmoralizar a greve, só se movimen
tou quando caiu nas pesquisas e se surpreendeu
com a maior greve da história das universidades bra
sileiras, que lutam contra essa política de desmonte
do ensino superior.

Quero também protestar contra o fato de o
Presidente da República se colocar de forma re
les na disputa eleitoreira, chamando de irrespon
sável a maioria de professores, estudantes e
funcionários que mantêm a greve das universida
des.

E os que voltaram às atividades o fizeram não
porque estejam satisfeitos com a política do Sr. Fer
nando Henrique Cardoso, mas simplesmente por
que, após noventa dias, a greve começa a apresen
tar situações desse tipo.

Faço apelo ao Deputado José Jorge, Relator
do projeto nesta Casa, para que o modifique, incluin
do o 1.!!, 2.!! e 3!! graus, a paridade entre ativos e apo
sentados e retirando aqueles itens que vinculam o
reajuste fraco, insuficiente e pífio à avaliação "tare
fista" que deslustra a universidade. Fazendo isso,

certamente votaremos hoje, num grande acordo, o
projeto destinado à universidade, pacificando-a sem
vincular essa questão à disputa eleitoreira do Sr.
Presidente da República, ou quem quer que seja,
engrandecendo esta Casa e respeitando nossa uni
versidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, quero, neste instante, expressar ao ple
nário desta Casa a nossa indignação e repúdio com
o que poderíamos chamar de demagogia de quinta
categoria do Governo Federal.

Afirmo isso, Sr. Presidente, porque, ao visitar
municípios do semi-árido baiano, como Uauá, que
está localizado na região do sertão de Canudos, de
paramos com a situação desalentadora dos peque
nos e médios produtores, absolutamente abandona
dos à sua própria sorte. Se a situação sempre foi di
fícil, ainda mais agora com as conseqüências da
seca, que, aliás, parece não existir mais dado o si
lêncio da mídia com relação a esta questão depois
do jantar que FHC ofereceu aos grandes grupos que
controlam os meios de comunicação do País.

Pois bem. O programa das chamadas Frentes
Produtivas de Trabalho é um engodo. Por exemplo,
Uauá foi contemplado com meros 1 mil e 381 postos
de trabalho para uma população de 17 mil habitan
tes, que na sua imensa maioria dependem do cultivo
da terra para sobreviverem. Isso representa bem
menos de 1% do total de famílias que deveriam ser
beneficiadas com o alardeado programa de combate
ao desemprego no País. Creio que Uauá é apenas
um entre tantos municípios baianos que estão na si
tuação limite da fome e da miséria a ser vítima da
demagogia da política eleitoreira do Sr. Fernando
Henrique Cardoso, que em três anos e meio de
mandato marginalizou as políticas sociais nas suas
diversas áreas e, agora, porque precisa de votos
para o seu projeto de reeleição, passa a distribuir mi
galhas para o povo no intuito de passar para a opi
nião pública que está fazendo frente aos graves pro
blemas sociais do País.

Mais demagógico ainda tem sido para Uauá o
atendimento do Programa Comunidade Solidária,
que até agora remeteu 3 mil e 8 cestas básicas den
tro do chamado programa de combate aos efeitos da
seca. Essas cestas básicas, Sr. Presidente, não
chegam a atender 30% das famílias que hoje pas
sam fome naquele município.

Outro dado que não nos deixa mentir refere-se
aos recursos emergenciais para o combate aos efei-
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tos da seca em Uauá. Segundo o Presidente da ização tecnológica tem sido, sempre, apontada
União das Associações dos Pequenos Produtores, como o insaciável algoz responsável pela eliminação
foram cadastrados mais de 2 mil pequenos produto- de numerosos postos de trabalho. A máquina substi-
res dos povoados de Caldeirão da Serra, Caldeirão tui o homem com mais precisão e mais qualidade; e,
do Almeida, São Paulo e Lagoa do Pires. No entan- pior, a relação nem de longe mostra-se paritária: uma
to, apenas 267 projetos foram aprovados pela EBDA máquina substitui habilmente o trabalho de várias, às
(Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuá- vezes centenas, de pessoas.
rio) e, o que é pior, até o momento, somente 50 re- As mais recentes discussões sobre as causas
ceberam a primeira parcela de recursos. E, para do aumento do desemprego apontam para a abertu-
agravar ainda mais a situação, com a justificativa de ra comercial mundial ou globalização da economia,
que, em função da seca, os recursos estão sendo designação repetida à exaustão nos meios de comu-
concentrados no combate aos seus efeitos, suspen- nicação de massa. Para as empresas passa a ser
deram o Pronaf. Ora, que contradição absurda! Não imprescindível, significando a própria sobrevivência,
será também o Pronaf um programa de incentivo à gastar menos e lucrar mais. Em decorrência disso, o
geração de emprego e renda? Na verdade, ao sus- estímulo à competitividade para obtenção de melho-
pender a concessão de recursos do Pronaf estão res preços leva a uma reviravolta no mercado que se
apenas desvestindo um santo para cobrir outro. Ou reflete no nível de emprego.
seja, estão enganando a população, pois, na verda- Nesse ponto, começam as sugestões para
de, não têm recursos novos no combate aos efeitos tentar reverter o delicado quadro. Enquanto algu-
da seca. mas não merecem acolhida, outras parecem apon-

Por tudo isso, Sr. Presidente, s(ls e Srs. Depu- tar caminho apetecível. O Governo - responsável
tados, que transcrevo aqui uma frase do Presidente pela adoção de políticas públicas eficazes - optou,
da União das Associações de Pequenos Produtores assim, pela flexibilização dos contratos de traba-
de Uauá: "O Presidente Fernando Henrique Cardoso lho, acompanhando procedimento adotado por ou-
tem de parar de mentir". Esta frase é uma alusão di- tros países.
reta à propaganda do Governo Federal pelos meios Todavia, nobres Deputados, dadas as ponde-
de comunicação, utilizando, inClusive, a imagem do rações apresentadas por estudiosos do tema, não
ator Lima Duarte, que, por diversas vezes, interpre- queremos crer que a solução seja tão "simples". Até
tou personagens rurais principalmente nas telenove- mesmo os resultados colhidos no exterior indicam o
las da Rede Globo de Televisão. emaranhado socioeconômico em que está incluído o

Demagogia também tem limite, Sr. Presidente! fenômeno do desemprego.
Por fim, ficam aqui registradas estas considera- Na Espanha e na França, o que se colheu foi

ções acerca da fúria demagógica do Governo Fede- baixa contribuição para ampliar o emprego global,
ral, que busca, com isso, a reeleição de FHC. No en- substituição dos empregos com contratos regulares
tanto, temos a esperança de que o povo, já tão cale- por contratos temporários, transferência dos ganhos
jado pelas omissões de sucessivos governos, em to- com a redução dos custos do trabalho para as mar-
dos os níveis, que só sabem utilizar o sofrimento e a gens de lucro das empresas, além da redução da
miséria dos pobres para se perpetuarem no poder, qualidade dos produtos. Não se alterou, pois, o qua-
venha a dar um basta a tudo isso no dia 3 de outu- dro de desemprego e das formas precárias de ocu-
bro. Afinal, ninguém suporta mais o engodo, a menti- pação.
ra, a enganação, a corrupção e o descaso das elites No caso brasileiro, estima-se que a novidade
brasileiras que, no poder, só têm promovido o caos reduza o custo total do trabalho em quase dez por
e, por conseguinte, aumentado os níveis de exclu- cento, com corte de quatorze por cento nos encar-
são social no País. gos sociais e de quase oito por cento nos rendimen-

Finalmente, Sr. Presidente, solicito que este tos do trabalho. Tomando como referência o indica-
pronunciamento seja publicado no jornal Hoje na dor do custo médio do trabalho no total das despe-
Câmara e divulgado em A Voz do Brasil. sas do setor industrial - cerca de vinte por cento -,

Era o que tinha a dizer. não se chega a insignificantes dois por cento de re-
O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - se. Pronuncia o se- dução no custo total de produção.

guinte discurso.) - Sr. Presidente, sflS e SIS. Deputados, o Esse já é um dado indicador de que a opção
desemprego é um fenômeno mundial que, a cada dia, pelo contrato temporário de trabalho não sanará a
torna proporções maiores e mais assustadoras. A modem- problemática a que se propõe. Da mesma forma que
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o nível de emprego implica custos para o emprega
dor, os salários são componentes importantes da de
manda efetiva, definindo o patamar de consumo dos
trabalhadores. É a lei da oferta e da procura.

A nosso ver, o cerne da questão está na reto
mada do crescimento econômico como estratégia
para garantir a ampliação do número de postos de
trabalho. Desde o início da recessão nos anos oiten
ta, o desempenho da economia brasileira vem alter
nando aumento e diminuição no uso da capacidade
produtiva nacional. Some-se a isso a ausência de
grandes investimentos e, nos anos noventa, a desu
mana combinação de recessão e intempestiva aber
tura comercial.

As verdadeiras altemativas para o emprego re
sidem na implementação de ações abrangentes. De
semprego é efeito e não causa. Má distribuição de
renda, vagarosa reforma agrária, falta de investimen
to em infra-estrutura, deterioração na prestação de
serviços públicos, legislação trabalhista draconiana,
todos esses pontos precisam ser atacados, em con
junto, para que se possa construir a justiça social,
que, afinal, é o embasamento da democracia. Não
há mais tempo nem espaço para insistir em medidas
paliativas, que se mostrarão inócuas brevemente.

É preciso que se amplie o campo de ação. Às
portas do século XXI, devemos e podemos fazer uso
dos princípios que a globalização de mercado vem
inserindo na economia mundial. Não queremos, nem
podemos, retroceder e abandonar a evolução tecno
lógica, mas precisamos valorizar o ser humano e
seu trabalho, deixando de reduzi-Iosa mero percen
tual nas estatísticas governamentais.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
s,ss e Srs. Deputados, temos a grata satisfação de
comunicar a esta Casa e à população, em geral, a
realização do concurso nacional de monografia so
bre o tema ·Cinqüentenário da Proclamação do Es
tado de Israel", que transcorre em 1998. O lança
mento oficial será realizado na quinta-feira, dia 2 de
julho do corrente ano, às 16h. O referido lançamento
será realizado no espaço cultural da Câmara dos
Deputados, com a présença de várias autoridades.
O agente promotor do concurso é o Movimento Cris
tão do Brasil, que conta, para a realização, com o
apoio e colaboração do Grupo Parlamentar Brasil
Israel, Embaixada de Israel e Confederação Israelita
do Brasil.

A promoção tem também a participação das
seguintes entidades:

- Grupo Parlamentar Brasil-Israel;

- Câmara dos Deputados;
- Conselho de Pastores;
- Confederação Israelita do Brasil - CONIB;
- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -

CNBB;
- Embaixada de Israel; e
- Movimento Cristão do Brasil- MCB.
Os participantes serão os estudantes em nível

de 20 grau, tanto público como particular, devida
mente matriculados em qualquer escola do território
brasileiro.

Tem como objetivo uma maior participação da
população estudantil, na busca do conhecimento da
importância histórica e cultural de Israel no cenário
mundial, fortalecendo, assim, os laços de amizade
entre os dois povos.

Os alunos não podem ter qualquer vínculo com
os promotores do concurso e comissões julgadoras.
O prazo limite para entrega dos trabalhos é 10 de ou
tubro de 1998, em todas as regiões do País. Os três
trabalhos incluídos na classificação final, além do
deslocamento e hospedagem em Brasília, receberão
as seguintes premiações:

10 lugar: passagem e hospedagem com acom
panhante à terra santa (dez dias), no período do Na
tal, e mais três mil reais;

2° lugar: passagem e hospedagem com acom
panhante à terra santa (dez dias), no período do Na
tal, e mais dois mil reais.

30 lugar: passagem e hospedagem com acom
panhante à terra santa (dez dias), no período do Na
tal, e maisurn mil reais.

Os premiados serão recebidos pelo Govemo
do Estado de Israel, em Jerusalém.

Os 50 (cinqüenta) melhores trabalhos selecio
nados receberão um certificado de participação. A
premiação do concurso ocorrerá em cerimônia a ser
realizada na Câmara dos Deputados, aqui em Brasí
lia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FREIRE JÚNIOR (BlocoIPMDB - TO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S.- e Srs. Deputados, é com pesar que assomamos
hoje à tribuna para discutir sobre o agravamento do
desemprego que constitui o maior problema da ec0
nomia brasileira atual.

Não estamos aqui para questionar se o desem
prego é estrutural alou conjuntural, porque isso já
estamos cansados de ouvir.

Queremos questionar o que o Governo Federal
tem feito para minorar esse problema que, nos dias
de hoje, é um drama para a maioria das famílias bra-
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sileiras e que, bem lembramos, foi um dos pontos dústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Carlos
principais da campanha do então candidato à Presi- Roberto Libani.
dente da República em 1994, Senador Fernando Continua ele: "Não há indicação de que existe
Henrique Cardoso. a mais remota percepção do impacto que o desem-

O nosso desemprego é decorrente dos efeitos prego causa no trabalhador e sua família."
diretos de uma nefasta política econômica, que com- Segundo o economista, as declarações feitas,
bina um conjunto de medidas desfavoráveis ao cres- há algum tempo atrás, pelo Ministro do Trabalho,
cimento econômico e, portanto, pouco geradoras de Edward Amadeo, segundo as quais os números do
emprego. desemprego representam ·uma tendência preocu-

Nos últimos dois anos, o Governo mudou seu pante", demonstram a frieza com que as pesquisas
discurso original de que deveria cuidar da estabiliza- são interpretadas pelos tecnocratas e acadêmicos.
ção e que o restante viria pelo "mercado". Tenta, en- Preocupa-nos, mais ainda, a entrevista dada
tão, corrigir suas diretrizes econômicas, pelo menos ao jornal O Estado de S.Paulo, no dia 7 de junho
no discurso. passado, por um economista, que atua como asses-

No entanto, caros colegas, a despeito dos as- sor informal do Ministro Edward Amadeo, declarando
pectos positivos dessa proposta de reestruturação, o não ter dúvidas de que a situação do desemprego
que se tem notado é um agravamento no quadro so- vai piorar em 1999.
cial. Recentes pesquisas do Seade/Dieese apontam A preocupação do economista Márcio Camar-
para um índice alarmante de eliminação de vagas na go está baseada em dados fornecidos pelo Dieese,
indústria e no comércio. comprovando que o prazo para um desempregado

Sem dúvida, isso é fruto, principalmente, dos conseguir nova colocação está aumentando e que
elevados níveis de juros e da inadimplência. Ao há uma crescente parcela de chefes de família com
mesmo tempo em que houve aumento dos juros, a grandes dificuldades para retomar ao mercado de

trabalho.renda real dos consumidores diminuiu, o que oca-
sionou uma queda da demanda e o aumento dos •Além desses problemas, podemos somar ou-
índices de inadimplência, gerando dificuldades tros, como a dura restrição que se impõe ao País por
para as empresas manterem seus quadros de pes- conta da crise externa de outros países emergentes
soaI. e o relutante déficit fiscal. Além disso, não há criação

de empregos desde 1996 e, de lá para cá, tudo pa-
Vemos, então, que, ao contrário do que possa rou·, comenta Camargo.

parecer num primeiro momento, o baixo crescimento
brasileiro não é decorrente, a princípio, da globaliza- Sr. Presidente, caros colegas, a política de
ção, mas dos erros da nossa política econômica, combate ao desemprego adotada pelo Governo está
que recriou a restrição externa, com crescimento do embasada, basicamente, em três programas: o
déficit em transações correntes do balanço de paga- PLANFOR (Programa Nacional de Qualificação do
mentos de 0,6% do PIS, em 1993, para 2%, em Trabalhador), o PROGER (Programa de Geração de
1997. Emprego e Renda) e o PROEMPREGO (Programa

de Expansão do Emprego e Melhoria da Qualidade
Além disso, a ausência de políticas públicas de Vida do Trabalhador). Todos usam recursos

voltadas para a reversão desse quadro não tem pos- oriundos do próprio trabalhador, principalmente do
sibilitado as condições para "puxar" o crescimento Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.
econômico. Quanto ao primeiro programa, pesquisas

Dados do próprio Ministério do Trabalho com- comprovam que fazer cursos de formação e re-
provam que, mesmo tendo sido suavizadas algumas qualificação, embora possamos achar a idéia boa,
medidas adotadas em virtude da crise asiática, não altera pouco as chances de o desempregado con-
se reverterá, tão cedo, o quadro da oferta reprimida seguir uma nova colocação, além de não ser fator
de postos de trabalho. de aumento efetivo de renda. O Planfor usou, en-

·0 desemprego, no setor industrial, assume tre 1995 e 1997, R$595 milhões do FAT para dar
proporções dramáticas e não há nenhuma indica- cursos a 3,3 milhões de trabalhadores. A maioria
ção de que esse quadro possa se reverter a curto desses cursos concentrava-se nas áreas de infor-
ou médio prazo.li Essas previsões não são de um mática, saúde e metalmecânica, seguindo critérios
pessimista da Oposição, mas do diretor do Departa- que, nem sempre, têm relação com as característi-
menta de Pesquisa (DEPEA) da Federação das In- cas do desemprego.
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Na realidade, a questão do reemprego, no Bra
sil, não está ligada à transmissão de habilidades es
pecíficas. O problema é de escolarização geral, a
mais adequada aos novos níveis de desempenho,
autonomia, responsabilidade e criatividade exigidos
pelas empresas.

Outro programa do Governo, o Proger, que
pretende incentivar o auto-emprego e a abertura de
pequenos negócios pela via da facilitação do crédito
público, foi um desastre na área urbana, que tem a
maior concentração de número de desempregados.
Esbarrou nas exigências dos bancos oficiais em con
cederem empréstimos àqueles que não têm como
garantir seus débitos.

O Proemprego tem objetivos que valem por um
programa de governo: criar empregos, incrementar a
renda, melhorar a qualidade de vida, reduzir os cus
tos de produção. O programa investe recursos do
FAT em obras de infra-estrutura, transporte coletivo
de massa, infra-estrutura para melhoria de competiti
vidade, saneamento, turismo e apoio a setores in
dustriais. Já foram investidos R$1,5 bilhão, mas o
Governo não dispõe de uma avaliação de sua in
fluência e de outros projetos de infra-estrutura sobre
os níveis de emprego.

Podemos notar que bilhões foram gastos pelo
Governo, durante os últimos anos, em programas
que não trouxeram qualquer retorno em termos de
abertura de postos de trabalho.

E, agora, a três meses da eleição, vemos o
Presidente fazendo promessas que não cumpriu ao
longo de três anos e meio.

Por isso, parecem-nos eleitoreiras as obras
anunciadas pelo Governo no combate ao desempre
go, pois essa história já nos foi apresentada, em
1994, quando tivemos a promessa da criação de mi
lhões de empregos. Entretanto, o número de desem
pregados só aumentou.

E, por estranha coincidência, o Presidente
permite que sejam liberados os gastos dos Minis
térios neste segundo semestre, início da campa
nha presidencial. Serão utilizados R$214 milhões
provenientes do FAT (Fundo de Amparo ao Traba
lhador) com o pagamento de uma parcela adicional
do seguro-desemprego. Só neste ano, já é a segun
da vez que se amplia o pagamento de mais uma
parcela do seguro.

Nesse caso, devemos questionar se tal deci
são contribui para reduzir os índices de desemprego,
ou se são apenas medidas paliàtivas para calar a
voz do trabalhador que não consegue se colocar no

mercado de trabalho. Parece-nos, mais, uma política
de sustentação do desemprego.

Por tudo isso, é difícil acreditar que o Presiden
te não venha utilizando os programas sociais do Go
verno como "alavanca eleitoral".

E o que mais nos preocupa, hoje, é que muito
se fala do desemprego nas grandes áreas metropoli
tanas, mas muito pouco se tem dito sobre seus da
nos nos estados e municípios mais pobres do nosso
País.

O índice de desemprego nessas regiões é tam
bém alarmante. Sem verbas públicas e sem condiçõ
es de desenvolver seu comércio e indústria, os esta
dos e municípios vivem em estado pré-falimentar. E
essa situação precisa de vontade política para ser
revertida.

Há, portanto, a necessidade de se direcionar
mais recursos para os municípios, a fim de que se
municipalize as ações governamentais de combate
ao desemprego, principalmente nas áreas em que é
possível gerar postos de trabalho, como nas frentes
de construção, na saúde e na educação.

Não pretendemos, com isso, que o setor públi
co solucione, por si só, o problema. Porém, deve
sempre agir, direta ou indiretamente, para estimular
a oferta de empregos e mesmo recuperar, em gran
de medida, a capacidade de investir seu papel na
economia (sobretudo na área social, em que é in
substituível sua presença), e portanto na geração de
ocupações.

O que temos visto é que a estabilidade econô
mica proporcionada pelo real gera uma indiferença
em relação ao crescimento do desemprego até entre
os próprios trabalhadores, pois os que estão empre
gados desfrutam de uma situação privilegiada, com
acesso a bens que antes estavam fora do alcance
de seu poder aquisitivo. Mas a preocupação perma
nece, pois não se sabe até quando permanecerão
empregados.

O real completa quatro anos na próxima quar
ta-feira, dia 10 de julho, e devemos comemorar o su
cesso dessa estabilidade monetária. Porém, esta
mos conscientes de que já é passada a hora de se
melhorar a distribuição de rendas no País, a fim de
que se possa oferecer condições de vida menos pe
nosas à população de todas as regiões.

Para isso, propomos que se implemente, de
forma efetiva, uma política de geração de empregos
que leve em conta a participação dos estados e mu
nicípios, tendo em vista que seus governantes co
nhecem, com mais precisão, quais são as verdadei-



Tem a palavra a srª Teima de Souza.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re

visão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, antes de fazer meu pronunciamento sobre a
questão dos portos brasileiros e seus conflitos, gos
taria de juntar minha voz às reivindicações do Depu
tado Nilmário Miranda com relação à greve dos pro
fessores das universidades do País.

Pertencendo a essa categoria, sei o que signifi
ca não estender a todo corpo docente de .1 2 e 22

Graus as conquistas que durante anos foram elenca
das nas lutas da categoria dos professores.

Mais do que isso, é preciso fazer com que a
avaliação seja desvinculada da relação de gratifica
ção e que haja pelo menos 120 dias de prazo para
que um novo método universitário de ação possa ser
implantado.

Na verdade, o que existe é a insensibilidade
por parte do Governo, em particular do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que também é profes
sor universitário, perante uma situação que humilha,
degrada e não apresenta perspectivas de melhora,
porque S.Exa. tem outro conceito de vida universitá
ria e de relação docente para o País. É preciso dis
cutir essas questões com fôlego e não levar, através
da pressão contínua, a humilhação para uma cate
goria que tanto tem a fazer e não pode ser desres
peitada.

Parabenizo o Deputado Nilmário Miranda por
suas palavras e hoje, na condição de Líder do PT,
teremos a oportunidade de fazer valer nossas opi
niões junto com o movimento, defendendo a catego
ria e a educação em nosso País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais
uma vez, no Grande Expediente, faço pronuncia
mento relativo à questão portuária em nosso País.
Apresento sugestões para a redução dos conflitos
nos portos brasileiros e solicito a anexação da Carta
de Paranaguá, feita pelos principais Municípios bra
sileiros, na qual apresenta recomendações para que
saiamos dessa tal modernização - que, em seu
bojo, não encerra nenhuma modernização, visto que
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ras necessidades do mercado de trabalho em suas apenas desemprega, não traz sequer maquinário,
regiões. reciclagem e aprimoramento aos trabalhadores por-

Sr. Presidente, nobres pares, por fim, temos a tuários.
dizer que o quadro do desemprego que vemos, hoje, Sr. Presidente, as sugestões para redução dos
é preocupante, mas não impossível de se reverter. E conflitos dos portos brasileiros começam com a se-
nossa preocupação, agora, é a defesa de uma Na- guinte introdução: o transcurso de cerca de cinco
ção democrática, com justiça social e emprego para anos e meio da promulgação da Lei n2 9.830, de
todos. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. 1993, que alterou profundamente o regime institucio-

SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao nal e operativo dos portos brasileiros, permite análi-
V - GRANDE EXPEDIENTE ses e reflexões sobre seus efeitos para o sistema

portuário, particularmente para os trabalhadores e
toda a sociedade.

A cobrança do setor empresarial sobre os re
sultados da nova ordem portuária, a princípio, pare
ce refletir ignorância ou má-fé. a considerar-se que
esse segmento jamais teve tanto poder sobre a polí
tica portuária nacional. posto que está com amplas
liberdades de propor arrendamentos de áreas e ins
talações portuárias, de construir e instalar terminais
privativos por toda a costa brasileira.

Na verdade, uma lei aprovada nesta Casa,
sem a exata dimensão de seus efeitos, atingiu de
frente o emprego e a renda de milhares de trabalha
dores portuários. sem que, isto sim, ainda resultem
em reduções de custos, na mesma dimensão, para
os usuários dos portos. Como demonstrarei mais
adiante, o setor privado está sendo vítima do próprio
setor, na medida em que o Estado saiu da operação
portuária e não tem capacidade para exercer o papel
de controlador sobre o mercado que se 'criou espe
cialmente em relação aos armadores e aos donos
das embarcações.

Abriu-se um flanco nos portos, abocanhado por
aqueles que têm mais força no setor, paradoxalmen
te, para além do cais, os transportadores marítimos,
os armadores internacionais.

De fato, a privatização ,dos serviços portuários,
seguida do arrendamento' de áreas e instalações
portuárias conduz à redução damão-de-obra na fai
xa primária dos portos e à da massa salarial dos re
manescentes. Esse processo também afeta a orga
nização sindical e a economia das cidades portuá
rias, que precisam buscar alternativas para o empre
go e a renda, a fim de manterem sua qualidade de
vida.

No ponto 2, apresento a conjuntura econômica
e o setor portuário.

O processo de privatização dos serviços por
tuários no Brasil coincide com um período de baixo
crescimento da economia, seguido de altas taxas de
desemprego. O PIB brasileiro do primeiro trimestre
deste ano caiu 1,1%, a maior retração dos últimos
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quatros anos. A produção de eletrodomésticos apre
sentou uma baixa de 34,3%.

O desemprego, medido pelo IBGE para seis re
giões metropolitanas do Brasil, em abril último che
gou à taxa de 7,94%. Em fevereiro, a taxa foi de
7,42% e, em março, 8,18%. Em abril do ano passa
do, a mesma taxa havia sido de 5,75%;

A taxa de desemprego em São Paulo, medida
pela Fundação SEADE e pelo DIEESE, mostra que
o nível de desemprego não se alterou entre o mês
de maio e o mês de abril.

Segundo estudo realizado pelas entidades, a
taxa de desemprego na Região Metropolitana de
São Paulo, em maio, ficou em 18,9% do total da Po
pulação Economicamente Ativa. Em números abso
lutos, o levantamento mostra que 1.654 mil pessoas
estão desempregadas na grande São Paulo.

No setor portuário, em particular, as demissões
do pessoal operacional (de capatazia), mesmo com
sua transferência para os órgãos gestores de mão
de-obra, os OGMOs, de cada porto, significam per
das de 30 a 40% nas remunerações, seguidas de
outras, a exemplo de planos de saúde e securitários.
Ainda mais: o trabalhador sai de um quadro de ga
rantias de trabalho e remuneração para outro, de in
certezas gerais, na nova condição de avulso. Isso
afeta sua capacidade de consumo e nível de quali
dade de vida. Somente a Companhia DOCAS do Es
tado de São Paulo, a CODESP, teve o seu quadro
pessoal reduzido em 50% nos últimos meses.

Em alguns portos, como o de Santos, a baixa
nas tarifas portuárias e as grandes perdas dos traba
lhadores não estão sendo compensadas com au
mento proporcional do volume de cargas. Pior, os ar
madores, com a THC, que é a Terminal Handling
Charge, estão impondo sua capatazia própria, apro
priando-se das reduções de custos do porto, de tal
modo que os usuários não se beneficiam da privati
zação dos serviços.

Citarei alguns dados do atual processo de pri
vatização no setor portuário.

A utilização da infra-estrutura portuária era ta
xada pela CODESP, em 12 de setembro de 1996,
em R$4,42 por tonelada movimentada. Em 12 de
maio de 1998, o valor cobrado era de R$1, 46, ou
seja, houve uma redução de 67%.

Ocorreu, nos últimos meses, um enxugamento
do número de trabalhadores que operavam no porto.
Conforme os números fornecidos pelos trabalhado
res, a movimentação de carga geral do porto, em
1993, a bordo das embarcações, com três mãos
operando, ocupava 72 trabalhadores. Em 1998, cin-

co anos depois, esse número era de 66, com o agra
vante de que houve redução também na remunera
ção do serviço. O levantamento mostra que, em ter
ra, a redução foi de 41 para 34, e na operação com
contêineres de 26 para 17 homens, no mesmo perío
do.

Veremos a seguir os efeitos das privatizações.

Como vem ocorrendo em todo o processo de
privatização, a partir do Governo Collor e seguido
por seus sucessores, no porto os efeitos têm sido
prejudiciais para os trabalhadores. A nova ordem,
chamada de modemizadora, tem o endereço certo
de desempregar. Sabemos todos da necessidade de
se equiparem os portos, visando a sua maior eficiên
cia. Em Santos, no entanto, o sucateamento do por
to é uma história que remonta à família Guinle,
quando esta possuiu o monopólio de sua explora
ção. Por sua vez, na retomada do porto pelo Gover
no Federal, há poucos anos, este pouco preocupou
se com investimentos e retornos ao grande terminal
portuário paulista. Resultado: o porto ficou mais de
duas décadas sem investimentos que o tornassem
competitivo.

Como enfrentar a lei internacional da competi
ção sem tais incentivos?

O novo modelo apregoa que a iniciativa priva
da trará os investimentos e a modernidade ao porto.
De fato, isso vem ocorrendo no que toca aos investi
mentos, mas não quanto à modernidade. A moderni
dade não pode ser unilateral, como quem constrói
um palácio em meio à favela; ou é geral ou não pode
ser assim adjetivada. Para os trabalhadores e suas
famílias, o moderno tem sabor de desemprego, de
achatamento dos ganhos, de incertezas quanto ao
futuro, não raro para pessoas que, na média, têm
apenas 40 anos de idade, ou pouco mais.

Para exemplificar, há casos em que determina
do terminal opera com trinta ou quarenta homens.
Num momento seguinte, o operador-empresário
"tecnificalt o trabalho e decide requisitar apenas qua
tro homens para a função. De um dia para o outro,
decreta-se que dezenas de trabalhadores não mais
terão seu ganha-pão sem que haja um processo ne
gociado e integrador de todas as suas conseqüên
cias.

Os sindicatos e suas bases vêem-se em um
novo cenário, e a ele tentam resistir, ou com ele ne
gociar. Mas em que bases? Nas mais desvantajo
sas. É a crueldade do livre mercado esmagando as
forças produtivas.

Exemplifico:



Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira I 18017

1 - os operadores de terminais tendem a nego
ciar com os sindicatos em bases remunerativas infe
riores às que vigiam anteriormente, com a agravante
de reduzirem o número de trabalhadores para cada
tarefa;

2 - os operadores tendem a exigir, nos novos
acordos, a multifuncionalidade do trabalhador, fator
adicional à redução de postos de trabalho e de pos
sível conflito entre as categorias profissionais atuan
tes nos portos.

O resultado desse novo estágio para as regiõ
es que possuem portos também é preocupante, pois
vêm a eles somar, além do desemprego oriundo da
conjuntura nacional, aquele referente ao processo
de privatização, provocando um aumento das tensõ
es sociais e da violência urbana, sem citar ainda o
empobrecimento de parte da população, com a que
da na qualidade de vida de muitas famílias das cida
des onde o porto se localiza.

A discussão sobre uma cenário alternativo pas
sa então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
por dois momentos.

Em um primeiro momento, os trabalhadores e
os sindicatos dos portos precisam estar se articulan
do para encontrar a melhor forma de resistência a
esse processo. Não é mais possível fazer a luta sin
dical nas bases conhecidas anteriormente. É preciso
que as várias categorias do porto pensem de forma
estratégica e articulem entre si a formação de um
bloco de trabalhadores das várias categorias centra
do em apenas um ou dois sindicatos, o que os forta
leceria nas duras negociações que já ocorrem e nas
que estão por ocorrer.

Em um segundo momento, a nossa discussão
vai para as cidades que possuem portos. Existe a
necessidade de um maior envolvimento dos Municí
pios com o porto que se encontra em seu território.
O divórcio provocado até hoje é proposital, mas não
deve ser encarado como permanente. Foi nas lutas
pela inclusão das cidades dentro do porto que con
seguimos a representação do Poder Público nos
Conselhos de Autoridade Portuária - CAP -, integra
dos pela União, Estados e Municípios.

O envolvimento municipal deve ampliar-se para
a questão do emprego/desemprego, porquanto é
nas cidades que sobrevêm os impactos positivos e
negativos de ações maiores, não raro oriundas de
poderes distantes. Atente-se para o fato de que o
desempregado de hoje é o consumidor de serviços
públicos de amanhã, nas áreas da saúde, educação
e segurança pública. Portanto, é preciso que haja
uma ação concreta dos Municípios no sentido de se

organizarem, com vistas à oferta de cursos de reci
clagem profissional que tornem esses trabalhadores
competitivos para reingressar em atividades do porto
ou do retroporto, cujas exigências de qualificação
profissional se mostram crescentes.

Para alinhavar as nossas propostas sobre um
cenário alternativo para os portos, podemos resumi
las da seguinte forma:

a) Para os sindicatos:
- visando maior poder de negociação com os

operadores portuários e as administradoras dos por
tos:

a1) criação e fortalecimento de entidade que
reúna todas as categorias profissionais atuantes em
cada porto, num primeiro momento, ainda que man
tendo as diferentes pessoas jurídicas inde
pendentes;

a2) num segundo momento, estudo da fusão
de entidades afins;

a3) insistência na qualificação e reciclagem da
mão-de-obra;

a4) cuidados para que nenhuma função do por
to fique sem acordo coletivo de trabalho pactuado
com sindicato de trabalhadores portuários.

b) Para o Município:
- a discussão, pelos Municípios, das questões

portuárias deve ampliar-se, pelo motivo simples e ló
gico da interação já existente entre as figuras porto e
cidade.

Nesse sentidq, propomos:
b1) demandar a municipalização do porto, nos

termos da Lei n9. 9.277/96 - emenda de minha auto
ria foi integrada a essa lei;

b2) interferir no Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento do Porto, a fim de compatibilizá-lo com
os interesses do Município, em termos de proteção
ao meio ambiente, aumento do valor agregado e dos
postos de trabalho na região;

b3) adequar o Plano Diretor do Município às
tendências de expansão da atividade portuária e re
troportuária, em consonância com o item b2, acima.

Recentemente, Sr. Presidente, em Paranaguá,
onde se promoveu o X Congresso Nacional de Muni
cípios Portuários, elaborou-se uma carta com as rei
vindicações mais urgentes desses Municípios, algu
mas delas acima defendidas. Anexamos a referida
carta a este pronunciamento, para que a Casa tenha
ciência da íntegra daquele oportuno documento e
possa, assim, colaborar para a consecução das de
mandas das cidades portuárias.

Como c'1nr,'usão, Sr. Presidente, procuramos
trazer à Câmara dos Deputados, mais uma vez, as
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nossas preocupações com a realidade dos portos
brasileiros. Não se pode pensar em desenvolvimento
econômico sem a participação do sistema portuário.
Cerca de 95% das cargas de comércio exterior bra
sileiro passam pelos portos, o que dá a exata medi
da de sua importância para a economia nacional,
para o emprego e para a renda das regiões envolvi
das com terminais portuários.

Correções de rumo, no entanto, precisam ser
feitas no sistema como resultado da nova legislação
do setor.

Queremos desenvolver essa discussão, tanto
quanto desejamos portos modernos, no sentido mais
justo desta palavra, e ágeis. Mas não podemos con
cordar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e o
fazemos com veemência, com soluções determina
das para atingir apenas a classe trabalhadora dos
portos e sem que, por paradoxal que seja, se redu
zam os custos portuários em razão de autênticos
atravessadores de mercado, que fazem com que in
clusive os empresários nacionais sejam varridos dos
próprios portos. E quem são essas figuras que atra
vessam de uma maneira tão perversa? Neste mo
mento, são os armadores junto com o capital inter
nacional. Vários países passaram por reformas re
centes em seus sistemas portuários, a maioria forta
lecendo o poder participativo dos Municípios na sua
gestão e exploração, com resultados positivos, en
quanto no campo da mão-de-obra tem-se cuidado
do seu preparo profissional, acoplado a ofertas fi
nanceiras para o desligamento voluntário de traba
lhadores mais antigos.

Termino, Sr. Presidente, fazendo ainda algu
mas outras considerações, além de anexar a Carta
de Paranaguá, que vem assinada por vários Municí
pios que mandaram seus representantes. São eles:
Belém, no Pará; Itaguaí, no Rio de Janeiro; Itajaí, em
Santa Catarina; Maceió, nas Alagoas; Navegantes,
em Santa Catarina; Paranaguá, no Paraná; Rio de
Janeiro, no Rio de Janeiro; Salvador, na Bahia; San
tana, no Amapá; Santos, em São Paulo; São Fran
cisco do Sul, em Santa Catarina; São Sebastião, em
São Paulo; e Tabatinga, no Amazonas.

Faço isso para dizer a V.Exa., Sr. Presidente, e
a esta Casa que realmente precisamos pensar no
modelo pós-neoliberalismo. As privatizações nem
sempre são avalistas de modernidade, nem sempre
trazem a justiça social. No momento em que elas
ocorrem, particularmente nos portos brasileiros, tra
zem no seu bojo uma perversidade: varrem do cais e
do bordo dos navios aqueles trabalhadores que, de
uma maneira ou de outra, por intermédio do exer-

cício cotidiano do seu trabalho, teriam e têm a quali
ficação natural para poder operar os navios no nos
so País.

Lamentavelmente, esta é uma modernização
que de moderna nada tem porque não recicla os tra
balhadores, como já o fizeram Barcelona, Roterdã e
outros portos competitivos internacionais, onde fo
mos buscar essas intenções e esses modelos.

Não podemos, em hipótese alguma, mesmo no
momento em que a atenção do País se volta para o
futebol, até com certa razão, ou para a eleição presi
dencial, deixar que o processo de modernização e
de privatização dos portos não atenda principalmen
te àquilo que é mais correto e justo.

Considero que o esforço especialmente vindo
de trabalhadores e empresários do setor, particular
mente da cidade de Santos, onde resido, mostra que
é possível sim apontar na direção daquilo que cha
mo de pós-neoliberalismo.

Aliás, o próprio guru intelectual do Presidente
da República, o francês Alain Touraine, chamou-nos
a atenção para isso. Há poucas semanas, o caderno
"Mais" do jornal .Folha de S.Paulo, edição de domin
go, trouxe matéria em que o referido intelectual
aponta na direção de que é preciso procurar um mo
delo mais justo e equalizador de nossos problemas.

Não é possível que a terceira via não exista, ou
mais, que uma via na qual a integração em relação à
modernidade, com uso da tecnologia para a liberda
de e o lazer, não possa estar colocada. Um País
com a dimensão do nosso, continental, e que é líder
da América Latina não se pode furtar a esse exem
plo e a essa condição.

Por isso, mais uma vez, no momento em que
esta Casa ainda não conhece profundamente a
questão portuária como precisa conhecer, na medi
da em que nosso comércio exterior - insisto no per
centual - é da ordem de 95%, digo que não haverá
projeto de desenvolvimento econômico que possa se
dar sem que a modernidade com justiça social, com
o aprimoramento dos trabalhadores e com proteção
inclusive para as operações dos empresários brasi
leiros não esteja adequada ao nosso País.

Tem a palavra o Ministro da Casa Civil, que
tem uma relação constante e de poder com os por
tos. O Ministro Clóvis Carvalho precisa dizer ao Pre
sidente da República que há outras vias, sim, para
que possamos ter portos competitivos, com trabalha
dores aprimorados e empresariado nacional fazendo
a sua obrigação, isto é, a geração de empregos e
principalmente a condição de supremacia e de rique
za do nosso País.
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Sei que a questão portuária é dura e até difícil
e insólita de ser colocada. Mas insistirei nela porque
faço do meu mandato, já que venho da cidade de
Santos, onde tive a oportunidade de ter sido Prefei
ta, a obrigação de fazer com que a minha voz, de al
guma maneira, chegue ao Palácio do Planalto e sen
sibilize o Governo para a elaboração de um novo
projeto de desenvolvimento que traga melhores dias
para o nosso povo.

CARTA A QUE SE REFERE A ORA
DORA:

CARTA DE PARANAGUÁ

Os municípios portuários brasileiros, reunidos
no X Congresso Nacional de Municípios Portuários,
de 4 a 6 de junho de 1998, em Paranaguá - PR, de
bateram em seis painéis a temática presente no País
relativa às transformações institucionais, econômi
cas e sociais dos portos e sua influência nas cidades
portuárias, tendo chegado às seguintes conclusões
e recomendações.

1- Da interiorização dos serviços aduaneiros
Há uma acelerada transferência dos serviços

aduaneiros para o interior do País, acoplados a ser
viços de armazenagem, de carga e descarga de
mercadorias, com redução equivalentes nas zonas
mais próximas dos portos.

Recomendação
Os municípios portuários devem promover es

tudos e adotar ações visando a incorporar-se a ca
deia logística das operações portuárias e comple
mentares, criando infra-estrutura e estímulo para se
transformarem em pólos de desenvolvimento e como
forma de usufruírem de sua localização.
11 - Das reduções tarifárias e seu não repasse
aos usuários dos portos

As reduções tarifárias e dos ganhos dos traba
lhadores portuários não estão sendo repassados, na
proporção devida, aos usuários dos serviços dos por
tos, com comprometimento da política do Govemo Fe
deral de aumentar o movimento de cargas, o que re
sulta em prejuízo também para as cidades portuárias.

Reivindicação
Os municípios portuários reivindicam
a} do Governo Federal investigação imediata e

profunda dessa anomalia de mercado, a fim de que
os portos e a comunidade tenham o justo retorno da
nova fase da economia portuária;

b} que a Autoridade Portuária divulgue planilha
de custos elaborados pelo Geipot, a fim de contribuir

para a adequada competição nas operações portuá
rias.

Recomendação
Com contribuição ao esforço de redução dos

custos portuários e visando à salvaguarda da arreca
dação do ISS, os municípios portuários devem aper
feiçoar suas ações fiscalizadoras sobre as receitas
dos serviços dos operadores portuários.

111 - Da municipalização dos portos
Os municípios portuários, com base na Lei n2

9.277/96, têm conhecimento de que o Conselho Na
cional de Desestatização - CND, não lhes está dan
do prioridade na análise de pleitos de municipaliza
ção de portos, mas, sim, aos estados.

Reivindicação
Os municípios portuários reiteram reivindicações

ao Ministério dos Transportes e ao CND para mu
dança desse critério, desde que os municípios de
monstrem efetivo interesse na matéria.

IV - Da integração porto-cidade
A falta de entrosamento entre o planejamento ur

bano e portuário tem criado entraves ao fluxo de car
gas, à racionalização do sistema viário, à conservação
da pavimentação nas imediações do porto, assim
como à expansão de novas áreas operacionais.

Reivindicação
Os municípios portuários reivindicam das admi

nistradoras dos portos que sejam cridas comissões
permanentes para planejar e gestionar questões de
interesse recíproco que não podem ser solucionadas
isoladamente.

Recomendam
Também com o propósito de integrar cidade

porto recomendam a organização de visitas e enten
dimentos conjuntos entre representantes dos municí
pios, dos estados, estabelecimentos de nível supe
rior e usuários potenciais dos portos para promover
as vantagens comparativas dos municípios portuá
rios de seus respectivos portos.

V - Da integração logística
Os municípios portuários, considerando o ônus

que lhes acarreta a manutenção do sistema viário
municipal, como conseqüência da sua vinculação
com os portos.

Solicitam
A pactuação de acordo com o Geipot - MT, no

sentido da elaboração de projetos de integração lo
gística dos municípios com os demais segmentos
envolvidos na operação portuária, bem como visan
do ao financiamento de obras, com juros internacio
nais, de adaptação de sua infra-estrutura viária.
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VI- ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais)

Apresentação de proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

ALBÉRICO CORDEIRO - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de convoca
ção do Secretário Especial de Políticas Regionais,
do Superintendente da Superintendência de Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE, do Presidente
do Banco do Nordeste do Brasil - BNB; e do Presi
dente da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF -, para prestação
de esclarecimentos sobre a política de combate à
seca na região Nordeste.

EDISON ANDRINO - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de solicitação à
Delegacia do Serviço de Patrimônio da União, no
Estado de Santa Catarina, da relação dos proprietá
rios dos terrenos de marinha registrados no órgão.

BETINHO ROSADO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera a alínea b do inci
so X do § 2.2 do art. 155.

SILAS BRASILEIRO - Projeto de lei que dis
põe sobre a distribuição e aplicação gratuita de vaci
na contra a febre aftosa para produtores rurais com
até 100 cabeças de gado.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda
de de se fazer constar nas embalagens de brinque
dos sonoros informações sobre a intensidade máxi
ma dos ruídos por eles produzidos.

Projeto de lei que altera a Lei n2 9.294, de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à pro
paganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do art. 220 da Constituição Federal.

Projeto de lei que a acrescenta § 3.2 ao art. 22

da Lei n2 8.629, de 1993, que dispõe sobre a regula
mentação dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária.

VI - Da exploração turística dos portos São Francisco do Sul- SC
Em razão do elevado potencial turístico propor- São Sebastião - SP

cionado pelos portos, como atividade em franca ex- Tabatinga - AM
pansão, capaz de gerar renda e emprego regionais, Durante o discurso da srª TeIma de
os municípios portuários. Souza, o Sr. Nilson Gibson, § 2J. do artigo 18

Sugerem do Regimento Interno, deixa a cadeira da
a) a criação de conselhos municipais de turis- presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim

mo voltados para esse interesse; Morais, ~ Secretário.
b) a inclusão no currículo escolar de matéria

correspondente;
c) a formação de acordos de discussão e inter

câmbio sobre turismo nos portos entre municípios
portuários.
VII - Compensações ao desemprego

Os municípios portuários, preocupados com as
transformações que ocorrem nos portos, como efeito
da privatização, estimuladora do desemprego.

Recomendam
a) que sejam divulgados os programas do

BNDES destinados a financiamento a micro e pe
quenas empresas e pessoas físicas, a exemplo do
BNDES - Solidário e BNDES - Trabalhador. Infor
mações podem ser obtidas pelo telefone (011) 251
5055 (BNDES-SP) e no site www.bndes.gov.br;

b) que sejam criados nos municípios portuários
programas de orientação vocacional, visando à rein
serção de ex-trabalhadores portuários em novas ati
vidades econômicas;

c) que pleiteiem junto ao Governo Federal a
criação de ZPE em áreas imediatas ao porto, em li
nha com sua vocação econômica, como forma de
atrair investimentos e gerar renda e empregos regio
nais.
VIII - Cooperação internacional entre municípios
portuários e portos

Os municípios portuários registram a oferta de
intercâmbio, tecnologia e orientações logísticas e de
desenvolvimento das relações porto-cidade, dos se
nhores Wilfried Buss, de Bremen, Alemanha e Fer
nando Palao, de Madri, Espanha, participantes deste
congresso.

Paranaguá - PR, 6 de junho de 1998.
Belém-PA
Itaguaí - RJ
Itajaí -SC
Maceió-AL
Navegantes - SC
Paranágua - PR
Rio de Janeiro - RJ
Salvador - BA
Santana-AP
Santos-SP
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Projeto de lei que dispõe sobre recursos para o cia para apreciação do Projeto de Lei Complementar
Programa de Crédito Educativo para estudantes ca- n2 211, de 1998, do Deputado Germano Rigotto.
rentes no Orçamento Geral da União. Requerimento ao Presidente da Câmara dos

MARIA VALADÃO - Indicação ao Poder Exe- Deputados de urgência para apreciação da Mensa-
cutivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, gem n21.032, de 1997, do Poder Executivo.
de asfaltamento da GO-327, trecho Alto Paraíso-Ni- Requerimento ao Presidente da Câmara dos
quelândia, Estado de Goiás. Deputados de urgência para apreciação da Mensa-

ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de lei que gem n21.637, do Poder Executivo.
prorroga .prazo estipulado pela Lei n2 9.526, de REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO N1! , 1998
1997, que dispõe sobre recursos não reclamados (Do Sr. Albérico Cordeiro)
correspondentes às contas de depósitos não reca- Solicita sejam convocados 08 Se-
dastrados, e dá outras providências. nhores Secretário Especial de Políticas

MARIA LAURA - Projeto de lei que regula- Regionais; o Superintendente da Superln-
menta o art. 37,11, da Constituição Federal, no âm- tendência do Desenvolvimento do Nor-
bito da administração pública federal direta, nas au- deste _ SUDENE; o Presidente do Banco
tarquias e fundações públicas federais, nas empresas do Nordeste do Brasil - BNB e o Presi-
públicas e sociedades de economia mista pertencen- dente da Companhia de Desenvolvimento
tes à União e nas demais entidades ou empresas dire- do Vale do São Francisco - CODEVASF,
ta ou indiretamente controladas pelo Poder Público Fe- com o objetivo de prestar esclarecimen-
deral, ou mantidas por auxOios ou subvenções da tos em Plenário sobre a política de com-
União, ou de entidades a ela vinculadas. bate à seca na região Nordeste do Brasil.

ROBERTO PESSOA - Projeto de lei que dis- Senhor Presidente,
põe sobre o uso de carpete em órgãos públicos fe- Requeiro a V. Ex!! que, ouvido o Plenário, se-

derais. jam convocados o Sr. Secretário Especial de Políti-
CIDINHA CAMPOS - Requerimento de infor- cas Regionais;

mações ao Ministério da Previdência e Assistência o Sr. Superintendente da Superintendência do
Social sobre servidora que menciona. Desenvolvimento do Nordeste _ SUDENE;

INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informa- o Sr. Presidente do Banco do Nordeste do
çoos ao Ministério das Relações Exteriores sobre vi- Brasil _ BNB, e o Sr. Presidente da ,Companhia
sita doTitular da Pasta à República de Cuba. de Desenvolvimento do Vale do São Francisco _

JARBAS LIMA - Projeto de Lei que acrescenta CODEVASF,
inciso no art. 50 da Lei n2 8.171, de 1991, limitando com o objetivo de prestar esclarecimentos em
a taxa de juros do crédito rural. Plenário sobre a política de combate à seca na re-

TUGA ANGERAMI - Projeto de lei que dispõe gião Nordeste do Brasil.
sobre as condições'para o acesso e utilização dos Justificação
aeroportos e aeronaves pelas pessoas portadoras O assunto do momento, em todo o território na-
de deficiência física. cional, é a situação de fome e miséria que se abateu

JOSÉ LUIZ CLEROT - Projeto de lei que altera sobre o sertão nordestino, com a seca matando re-
dispositivos que tratam do recolhimento do FGTS banhos inteiros, destruindo plantações e, o que é
aos empregados em serviço militar. pior, ameaçando vidas de seres humanos.

CUNHA BUENO - Requerimento de informa- Apesar dos constantes apelos por uma solu-
ções ao Ministério da Saúde sobre convênio celebra- ção geral e definitiva para o problema da seca no
do entre a GEAP - Fundação de Seguridade Social Nordeste, são tênues ainda, e, até mesmo contra-
e o Ministério da Saúde. ditórias, as informações acerca das providências

Projeto de lei que altera dispositivo da Lei n2 que vêm sendo tomadas no âmbito do Governo Fe-
6.575, de 1978, autorizando a cessão, para entida- deral com o objetivo de diminuir os efeitos negativos
des de fins filantrópicos, dos veículos automotores da estiagem. O atraso nas providências torna-se
recolhidos aos depósitos da Polícia Rodoviária Fe- ainda mais preocupante diante da notícia pouco al-
deral e não reclamados no prazo previsto. vissareira.

DOS SENHORES LfDERES - Requerimento Recentemente divulgada pela imprensa de que
ao Presidente da Câmara dos Deputados de urgên- apesar das poucas chuvas que estão caindo em al-
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guns estados do Nordeste, a seca voltará mais im
placável ainda em outubro, espalhando mais fome e
destruição pelo sertão nordestino.

Diante do exposto, consideramos ser do inte
resse geral dos membros desta Casa, assim como
de todos os cidadãos brasileiros, obter dos respon
sáveis pela política oficial de combate à seca adota
da pelo Governo Federal, respostas para questões e
dúvidas quanto aos planos e programas atualmente
em andamento, bem como àqueles previstos para o
segundo semestre deste ano e para 1999, e, ainda,
informações sobre os planos e programas de longo
prazo destinados a enfrentar o problema da estia
gem no Nordeste.

Tendo em vista a gravidade do problema e a
premência de soluções para enfrentá-lo, na quais
o Congresso Nacional deve necessariamente ter
participação importante, solicitamos que a Mesa
desta Casa encontre a forma regimental mais ade
quada para a convocação de todas as autoridades
aqui referidas. Temos consciência que, em regra,
a convocação perante o Plenário refere-se a Minis
tros de Estado. Não obstante, como a seca é uma
questão eminentemente nacional, faz-se funda
mentai que sejam ouvidos representantes dos di
versos órgãos envolvidos, neste Plenário da Câ
mara dos Deputados.

E, se possível, nos primeiros dias de julho pró
ximo.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu
tado Albérico Cordeiro.

Requerimento

Nos termos regimentais, requeiro seus espe
cial favor em solicitar à Delegacia do Serviço de Pa
trimônio da União, no Estado de Santa Catarina, a
relação de todos os proprietários dos denominados
"Terrenos de Marinha" registrados naquele órgão
público.

Justificação

Essa relação é requerida para termos um qua
dro real da situação de cada ocupante de terreno de
marinha em Santa Catarina e analisar os efeitos da
Lei ~ 9.636 de 13-5-98, publicada no Diário Oficial
da União, em 15-5-98 que atinge os interesses dos
proprietários de terras de marinha em todo litoral
brasileiro.

Brasília, 29 de junho de 1998. - Deputado Edi
son Andrino.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 ,DE 1998

(Do Sr. Betinho Rosado e outros)

Altera a alínea b do inciso X do § 22 do art.
155 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulga a seguinte emenda ao texto cons
titucional:

Artigo único. A alínea b do inciso X do § 22 do
art. 155 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 155 .
§22 •••••...••••.•.••••.••••••••....•••..••••...•••••••••••

X- .
b) sobre operações que destinem energia elé

trica a outros Estados;"

Justificação
Nesse período, de exatamente nove anos, de

vigência do sistema tributário implantado pela Cons
tituição de 1988, o Estado do Rio Grande do Norte
vem sofrendo profunda perda em sua receita em de
corrência da imunidade concedida às operações in
terestaduais com petróleo, inclusive lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. Se
gundo cálculos efetuados em 1994, por técnicos das
Secretarias da Fazenda do Rio de Janeiro e do Pa
raná, a perda do Estado do Rio Grande do Norte
representa, aproximadamente, 11,4% da receita total
do ICMS estadual.

O que deixa de entrar nos cofres do Tesouro
potiguar não alivia o bolso dos consumidores; o
imposto será totalmente cobrado pelo estado con
sumidor, sem o crédito relativo a operação interes
tadual não tributada. Ora, não é lógico nem correto
que os estados produtores de petróleo, lubrifican
tes e combustíveis devam transferir receitas para
os demais, muitos até em melhor situação finan
ceira. É interessante notar que a medida é discri
cionária, pois não atinge, por exemplo, o álcool hi
dratado. combustível também utilizado pelos veí
culos automotores.

Já que nenhum argumento, até agora, foi pro
duzido para justificar a exceção que tanto mal faz à
gente potiguar, é necessário revogá-Ia, tornando, as
sim, mais justa as relações entre os membros da Fe
deração. A proposta de emenda constitucional aqui
apresentada tem justamente esse objetivo.

Tendo em vista a importância da matéria espe
ramos contar para sua aprovação com o integral
apoio de nossos ilustres pares.



PROJETO DE LEI N2 4.655, DE 1998
(Do Sr. Deputado Silas Brasileiro)

Dispõe sobre a distribuição e aplica~

ção gratuita de vacina contra a febre afto~

sa para produtores rurais com até 100
(cem) cabeças de gado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 Aos produtores rurais cujo rebanho não

ultrapasse a 100 (cem) cabeças de gado serão dis
tribuídas e aplicadas gratuitamente, segundo o ca
lendário oficial aprovado, vacinas contra a febre afto
sa.

Art. 2.2 Para os fins do disposto no artigo ante
rior, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
diretamente ou mediante convênio celebrado com
órgãos estaduais de extensão rural, promoverá o ca
dastramento dos produtores que atendam aos requi
sitos desta lei.

Parágrafo único. As vacinas serão aplica
das diretamente no rebanho, por técnicos ou ve
terinários credenciados junto aos órgãos respon
sáveis.

Art. 32 Anualmente, o Poder Executivo fará
constar no projeto de lei orçamentário as dotações
necessárias para atender ao disposto nesta lei.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua pu
blicação.

Art. 5.!! Está lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias após sua publicação.

Justificação

Conforme sabemos, o Brasil possui um dos
maiores rebanhos bovinos do mundo, sendo conse
qüentemente, importante exportador de carne para
os Estados Unidos e para os países integrantes da
Unidade Européia (UE).

Temos conhecimento, também, que a integra
ção econômica e política de países organizados em
blocos reduziram a importância das barreiras tarifá
rias ao comércio. Ganharam relevância, porém, as
barreiras sanitárias e fitossanitárias.

E o rebanho brasileiro está, em algumas regiões,
ameaçados por uma grave enfermidade, a febre af
tosa, que constitui fator de grande impedimento para
as exportações brasileiras de carne.

Segundo dados do Ministério da Agricultura e de
Abastecimento, as perdas em produção e produtivida
de atribuídas anualmente à febre aftosa, no Brasil, são
quantificadas em dólares nos seguintes valores:
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Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu- Produção de leite.................................. 600.000
tado Betinho Rosado. Produção de carne 5.000.000

Mortalidade 3.500.000
Reposição de reprodutores eliminados 550.000
Perda da capacidade reprodutiva 9.500.000
Restrição e exportação 195.000.000
Total 214.150.000

No Brasil, apenas a região Sul conseguiu erra
dicar a doença, não ocorrendo casos desde janeiro
de 1994.

A meta de erradicação da febre aftosa, no cir
cuito pecuário Centro-Oeste, até o ano 2.000, espe
ramos seja cumprida.

Nas regiões Norte e Nordeste, também existem
focos.

A política de erradicação já foi adotada em vá
rios países, sendo as Américas do Norte, Central e o
Caribe livres da doença. Na Europa, nos países
membros da UE já não ocorre febre aftosa, de igual
modo na Austrália, Nova Zelândia e Japão.

No mundo, a presença da doença é verificada em
países do Terceiro Mundo, na África e parte da Ásia.

Na Argentina não ocorrem casos desde abril
de 1994 e no Paraguai, desde setembro de 1994.

O Chile conseguiu erradicar a febre aftosa, utili
zando o rifle sanitário (matança dos bovinos).

A erradicação da febre aftosa deve ser uma
prioridade para o nosso País.

Talvez a mais simples e política das doenças é
também a que maior prejuízo imediato acarreta aos
pecuaristas com altos custos diretos de vacinação,
perda de imagem e de mercados.

Por isso é que apresentamos o presente proje
to de lei que dispõe sobre a distribuição e aplicação
gratuitas de vacina contra a febre aftosa para os pro
dutores rurais cujo rebanho não ultrapasse a 100
(cem) cabeças de gado, porquanto, conforme sabe
mos, esses pecuaristas, por falta de recursos, não
têm vacinado os seus animais.

O combate, o controle e a erradicação da
doença tornam-se imprescindíveis para aumentar a
produtividade dos rebanhos brasileiros, oferecendo
conseqüentemente maior oferta e melhor qualidade
de carne e leite ao povo brasileiro, ao tempo em que
assegura o incremento de nossa presença no mer
cado internacional, proporcionando assim um cres
cente fluxo no ingresso de divisas.

Dentro deste espírito é que submetemos a pre
sente proposição à apreciação do Congresso Nacio
nal, que, se aprovada, auxiliará, por certo, o efetivo
controle sobre a febre aftosa, o que redundará em
benefício da economia nacional.



M

MArt. 22 .

PROJETO DE LEI NJl4.657, DE 1998
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Altera a Lei nJl 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e a propaganda de produtos fumí
geros, bebidas alcoólicas, medicamen
tos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do art. 220, da Constituição Fede
ral".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O § 22 do art. 22 da Lei n2 9.294, de 15

de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação:
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Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu- gico e social das crianças. Justamente por este sig-
tado Silas Brasileiro. nificado, a indústria de brinquedos adquiriu conside

rável porte, tanto no Brasil, como no exterior, em vir
tude de uma demanda sempre crescente por jogos e
artefatos destinados ao público infantil.

Naturalmente, a relevância econômica e social
da indústria de brinquedos atraiu a atenção de pais,
educadores e autoridades, com o propósito de ga
rantir o máximo de qualidade e proteção às crianças,
que são, em última análise os usuários finais destes
produtos. Em nosso País, especificamente, vigem ri
gorosas normas técnicas de segurança de brinque
dos, que devem ser atendidas na sua fabricação e
comercialização.

Somos de opinião, entretanto, que uma exigên
cia extremamente importante em termos de seguran
ça e conforto para a criança deve constar explicita
mente em lei ordinária. Refere-se ela ao nível de ruí
do emitido por brinquedos sonoros. Como se sabe, a
exposição prolongada a uma fonte sonora de intensi
dade excessiva pode causar danos irreversíveis à
saúde das crianças, risco que será tanto maior quan
to menor a sua idade. Desta forma, nossa iniciativa
busca evitar este problema, ao prever que a intensi
dade máxima dos ruídos produzidos por brinquedos
sonoros conste das respectivas embalagens, indi
cando-se, ainda, a faixa etária aconselhável com
base nesta informação. Cremos que a adoção desta
medida em muito contribuirá para prevenir prejuízos
ao bem-estar de nossas crianças.

Por todos estes motivos, contamos com o
apoio de nossos pares congressistas para a aprova
ção desta proposta.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu
tado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N2 4.656, DE 1998
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
se fazer constar nas embalagens de brin
quedos sonoros informações sobre a in
tensidade máxima dos ruídos por eles
produzidos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade

de se fazer constar nas embalagens de brinquedos
sonoros informações sobre a intensidade máxima
dos ruídos por eles produzidos.

Art. 22 São vedadas a produção e a comerciali
zação de brinquedos sonoros cujas embalagens não
apresentem informações claras, precisas, ostensivas
e em língua portuguesa sobre a intensidade máxima
dos ruídos por eles produzidos e a faixa etária ade
quada para sua utilização.

Parágrafo único. A determinação da faixa etá
ria adequada de que trata o caput levará em consi
deração os efeitos sobre a saúde da criança decor
rentes da intensidade sonora produzida pelos referi
dos brinquedos.

Art. 32 A inobservância do disposto no artigo
anterior toma os produtos a que se refere inadequa
dos para o consumo, por vício de qualidade.

Art. 4.2 A inobservância do disposto no art. 22

sujeita os fabricantes e comerciantes às seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das de natu
reza civil, penal e das definidas em normas específi
cas:

l-multa;
11 - apreensão do produto;
111 - inutilização do produto;
IV - proibição de fabricação elou comercializa-

ção do produto;
V - suspensão temporária de atividade;
VI - cassação da licença do estabelecimento; e
VII - interdição, total ou parcial, do estabeleci-

mento.
Art. 52 O Poder Executivo regulamentará esta

lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua
publicação.

Art. 6Jl Esta lei entra em vigor no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a contar de sua publicação.

Justificação

Já não há mais dúvidas quanto à importância
da atividade lúdica para o desenvolvimento psicoló-
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"§ 22 É vedado o uso dos produtos fu
mígeros mencionados no caput deste arti
go, nos veículos de transporte coletivo e nas
aeronaves, em vôos comerciais regulares ou
não."

Art. 22 Acrescentem-se os seguintes artigos à
Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996:

"Art. 22A As empresas concessionárias
do serviço de transporte devem informar os
passageiros da proibição de que trata o § 22

do art. 22 desta lei mediante:
'I - a fixação de avisos específicos em

locais visíveis no interior dos veículos e
aeronaves; e

11 - a inclusão do dispositivo legal refe
rente à proibição de fumar nos bilhetes de
passagem'."

"Art. 22B A inobservância da proibição
definida pelo § 22 do art. 22 desta lei sujeita
o usuário de produtos fumígeros à multa, em
valor a ser definido em regulamento, a ser
aplicada pela empresa concessionária do
serviço.

'§ 12 A fiscalização do disposto nesta
lei cabe ao poder concedente que determi
nará as punições cabíveis para as empresas
que deixarem de recolher a multa de que
trata o caput deste artigo.

§ 22 O modo de aplicação do produto
da arrecadação das multas aplicadas nos
termos desta lei será definido em regula
mento'."

Art. 32 Esta lei entra em vigor no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.

Justificação

Nos moldes do que vem sendo feito em outros
países, a legislação brasileira está caminhando no
sentido de restringir a prática do tabagismo, em es
pecial nos ambientes que não sejam suficientemente
arejados. Seguindo desta linha, a Lei n2 9.294, de 15
de julho de 1996, surge para disciplinar o uso de
produtos fumígeros - cigarros, charutos etc. - em re
cintos de uso coletivo. Nestes recintos, a norma le
gai limita o uso de produtos fumígeros a áreas exclu
sivamente destinadas a este fim, que devem ser iso
ladas e ventiladas. No caso específico das aerona
ves e veículos de transporte coletivo, a lei admite o
uso de tais produtos em áreas reservadas, depois de
decorrida uma hora de viagem.

A importância desse tipo de medida decorre de
que alguns estudos recentes têm comprovado o
dano que a fumaça produzida pelos produtos fumí
geras pode causar às pessoas que, não sendo con
sumidoras, a ela ficam expostas - os chamados fu
mantes passivos. As conclusões são alarmantes.
Entre outros riscos, os fumantes passivos têm uma
chance 30% maior de sofrer um problema cardiovas
cular ou vir a ter câncer de pulmão do que as pes
soas que não estão expostas à fumaça do tabaco.

Diante desse quadro, o fato da norma legal vi
gente admitir a possibilidade de uso de produtos fu
mígeros após uma hora de viagem revela-se extre
mamente nociva aos fumantes passivos. Tal situa
ção compromete a própria eficácia da lei em relação
ao seu objetivo de salvaguardar a saúde dos usuá
rios dos serviços de transporte coletivo particular
mente os não fumantes.

Um dos primeiros problemas que se apresenta
diz respeito à dificuldade em isolar convenientemen
te as áreas reservadas aos fumantes, o que faz com
que a fumaça espalhe-se pelo interior do veículo ou
aeronave, atingindo as áreas de não-fumantes. Ou
tro elemento a levar em conta é a precariedade da
renovação do ar no interior dos veículos e aerona
ves. Nos aviões, por medida de economia, os siste
mas de ventilação reciclam cerca de 40% do ar reti
rado da cabine. Embora sejam equipados com filtros
poderosos, estes sistemas não conseguem eliminar
totalmente os poluentes, que se acumulam no ar.
Nos ônibus a situação é um pouco menos grave,
mas nem por isso satisfatória.

Além de aumentar os riscos de câncer e de
doenças cardíacas, os altos níveis de concentração
de monóxido de carbono, nicotina e outras subs
tâncias lesivas à saúde das pessoas pode provo
car, a curto prazo, dores de cabeça e reações
alérgicas nos olhos e no sistema respiratório. Cum
pre notar que, quanto maior o tempo de viagem,
maior a exposição dos usuários à fumaça gerada pe
los produtos fumígeros, o que maximiza os efeitos
perniciosos.

A proposição que ora oferecemos à apreciação
desta Casa tem por objetivo vedar completamente o
uso de produtos fumígeros em aeronaves e veículos
de transporte coletivo em geral. O projeto ainda de
termina a necessidade de se informar os· usuários
acerca da proibição, bem como estabelece a penali
dade a ser aplicada aos infratores.

Esperamos, com esta iniciativa, estar contri
buindo para a melhoria das condições de salubrida
de nesses ambientes e contamos com o apoio de to-
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dos os Parlamentares para a célebre aprovação
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu
tado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N2 4.658, DE 1998
(Do Sr. Dep. Silas Brasileiro)

Acrescenta parágrafo 32 ao art. 22. da
Lei n2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
que dispõe sobre a a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Acrescente-se ao art. 22 da Lei n2

8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o seguinte
parágrafo 32:

"Art. 2.2 .
§ 1.2 .
§ 2.2 .
§ 32 Ocorrendo a turbação ou o esbu

lho do imóvel o processo de desapropriação
será imediatamente suspenso. Cessada a
turbação ou o esbulho, dar-se-á prossegui
mento ao processo:'

Art. 2.2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Entendendemos que a reforma agrária deve ser
regida pelo Estado de Direito e pela garantia constitu
cional do direito de propriedade, asegurada ao Poder
Público a faculdade de interferir quando esta não cum
prir a sua função social.

Não cabe aos agricultores rurais "sem-terra"
ocupar e invadir propriedades particulares por en
tenderem que a sua causa é justa ou, como dizem
seus líderes, é legítima. Ninguém pode se furtar ao
império da lei. Por este motivo, defendemos a sus
pensão da vistoria ou da desapropriação da proprie
dade rural que estiver ocupada ou invadida.

Ademais, as ocupações, além de gerar conflI
to e violência, já não mais têm o poder de pressão
sobre o Governo, uma vez que, com o barateamen
to do preço das terras, a oferta de imóveis rurais
atende satisfatoriamente à demanda. Hoje, existem
centenas de proprietários rurais oferecendo seu
imóvel rural à reforma agrária.

Assim, as invasões servem mais
para promover, na mídia, as ações de movimentos
sociais e de suas lideranças do que propriamente

para pressionar em favor da causa dos desampara
dos do campo.

A nossa proposição tem por objetivo impedir
que o Governo seja refém das invasões das pro
priedades rurais que, segundo a lei brasileira, cons
tituem ilícito penal.

Sala ds Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu
tado Silas Brasileiro, (PMDB/MG.)

PROJETO DE LEI N.2 4.659, DE 1998
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre recursos para o Progra
ma de Crédito Educativo para estudantes
carentes no Orçamento Geral da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 O Orçamento Geral da União contem

plará, anualmente, em rubrica específica, recursos
para o Programa de Crédito Educativo para estudan
tes carentes, institucionalizado pela Lei n.2 8.346, de
25 de junho de 1992.

Parágrafo único. Os recursos de que trata o
art. 1.2 serão eqüivalentes a pelo menos sete por
cento dos recursos orçamentários do Ministério da
Educação e do Desporto, segundo estabelece o art.
212, caput, da Constituição Federal.

Art. 2!l Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A história do Crédito Educativo já acumulou ex
periências que permitem e recomendam ajustes e
correções de rumo. Em primeiro' lugar, está claro
que se trata de um programa de alto cunho social. É
justo e necessário que estudantes das camadas
mais pobres da população também tenham possibili
dade de freqüentar o ensino superior e obter a for
mação acadêmica que lhes possibilite aplicar seus
talentos no desenvolvimento nacional e na melhoria
do padrão de vida de suas próprias famílias. Se não
há expansão do ensino superior público, na rede fe
deral, há mais de vinte anos, é óbvio que os estu
dantes que não puderam fazer um bom curso médio
e preparar-se adequadamente para a estressante
competição do vestibular terão menos chance de
conseguir uma vaga na escola superior pública. E
isso está ocorrendo exatamente com os jovens per
tencentes às famílias de renda mais baixa. Seu cur
so médio foi ou supletivo ou em escola noturna, pois
tinham que trabalhar durante o dia, ficando sem tem
po para estudar, pesquisar e ampliar os conheci
mentos. Raríssimos são os que conseguem fazer
um cursinho pré-vestibular. Portanto, não lhes sobra



Justificação

Justificação

Prorroga prazo estipulado pela Lei
n2 9.526, de 8 de dezembro de 1997, que
"dispõe sobre recursos não reclamados
correspondentes às contas de depósito
não recadastrados, e dá outras providên
cias".

PROJETO DE LEI N2 4.660, DE 1998
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Trata-se de região turística com grande fluxo
de veículos com mais intensidade durante o período
de férias. A pista oferece perigo durante a estação
das chuvas pela existência de sulcos e pedras que a
tornam quase intransitável.

Com esta indicação pretendemos melhorar as
condições de tráfego nessa rodovia que possibilitaria
melhor acesso aos turistas brasileiros e estrangei
ros, e às comunidades adjacentes.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Nos termos do art. 113, inciso \, parágrafo 12

do Regimento Interno, solicitamos de Vossa Exce
lência a gentileza de enviar ao Poder Executivo nos
sa Indicação sugerindo a adoção de providências
com vista ao asfaltamento da GO-327, trecho Alto
Paraíso/Niquelândia, em Goiás.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu
tada Maria Valadão, PTB/GO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O prazo para requerimento judicial do

reconhecimento de direito aos recursos das contas
de depósitos não recadastrados, estabelecido pelo
art. 32 da Lei n.!l. 9.526, de 8 de dezembro de 1997,
fica prorrogado por seis meses, contados a partir da
data de publicação da presente lei.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

INDICAÇÃO N2 1.303/98
(Da Senhora Maria Valadão)

Sugere ao Poder Executivo, autori
zação ao Ministério dos Transportes para
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caminho senão ingressar em estabelecimento priva- asfaltamento da GO-327 trecho Alto Pa-
do de ensino superior, submetendo-se à elevada raísolNiquelândia, em Goiás.
carga das mensalidades. O Congresso Nacional decreta:

Em boa hora, o Governo criou o programa do Art. 12 O Poder Executivo fica autorizado a de-
crédito educativo. Já que não tinha vagas para aten-
der minimamente à demanda, encontrou a alternati- terminar ao Ministério dos Transportes a execução
va de emprestar dinheiro para aqueles que compro- de asfaltamento na GO-327, trecho Alto Paraíso/Ni-

quelândia, em Goiás.
vadamente não podiam pagar a escola particular,
depoi~ de provada sua capacidade de fazer o curso Art. 2

2
Os recursos para a execução da pre-

superior. sente lei serão providos ao Orçamento, ao abrigo
das previsões do PPA de 1999.

A lei que institucionalizou o Programa de Crédi-
to Educativo (Lei n2 8.346/92) estabeleceu, entre as
fontes de recursos, o orçamento do Ministério da
Educação e do Desporto. Ocorre que a cada ano os
recursos dessa fonte vêm diminuindo, estando à
mercê de oscilações de políticas internas. Com con
seqüência, o Programa sofre percalços a cada ano.
Os mais freqüentes são: a} a abertura de número in
suficiente de novas vagas no Programa, não che
gando a atender nem 10% da demanda ou das ins
crições de candidatos ao Crédito; b) o atraso no pa
gamento dos créditos concedidos e contratados,
com sérias repercussões sobre a vida financeira das
instituições que têm alunos contemplados com o
Crédito.

Diversos projetos de lei visando ao aumento
dos recursos para o Programa do Crédito Educativo
tramitam no Congresso Nacional. Nenhum, entretan
to, estabelece percentual para os recursos do Minis
tério da Educação. Este, portanto, é novo e pode tra
zer uma contribuição eficaz para a solução do pro
blema. Ao fixarmos em sete por cento dos recursos
que a União tem que aplicar obrigatoriamente na
manutenção e desenvolvimento do ensino, segundo
o art. 212 da Constituição Federal, estamos estabe
lecendo um patamar aproximado do que normalmen
te o MEC tem aplicado no Programa. Não estamos,
portanto, exigindo maior esforço, apenas procurando
dar estabilidade a um Programa que, dado o envolvi
mento de mais de cem mil jovens estudantes caren
tes, não pode ficar à mercê de gostos ou preferên
cias de gestores ocasionais.

Por isso, esperamos contar com a elevada
compreensão e apoio dos nobres Pares nesta Casa
para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998 - Depu
tado Silas Brasileiro.
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A constatação por CPI, em 1992, da existência
de "contas fantasmas" no sistema bancário eviden
ciou a necessidade da adoção de providências pelo
Ministério da fazenda, o que foi feito, a partir de
1993, com a edição da Hesolução do Conselho Mo
netário Nacional n:! 2.025, que determinou o reca
dastramento de todas as contas. Entretanto, os pro
cedimentos adotados desde então prejudicaram in
justificadamente um grande número de pequenos
depositantes. Se nUo, vejamos.

Cumpridos todos os procedimentos e prazos
para o recadastramento das contas de depósitos,
assim como para e. reclamação, pelos depositantes,
dos saldos das contas não-recadastradas, ficou reti
do no Banco Central vultoso volume de recursos de
pequenos depositantes que, por diversas razões,
não tiveram oportunidade de pleitear seus recursos.
As dificuldades dnstas pessoas iniciaram-se pelo
acesso à informaç~lo, que ficou restrita à publicação,
pelo Diário Oficial, de inúmeras páginas com a rela
ção daquelas contéS.

Esgotados o:; prazos a nível administrativo,
apresenta-se imprEiscindível a prorrogação do prazo
para aquelas pes~;oas requererem judicialmente o
reGonhecimento de direito de seus recursos.É o que
estamos propondo através de nosso projeto de lei,
para o qual contamos com o apoio dos nobres Cole
ga.s para sua aprovação.

Sala das Ses:;ões, de de 1998. - Depu-
tado Arnaldo lFariíll de Sá.

PROJETO DE LEI N2 4·.661, DE 1998
(Da Srª fiJ1aria Laura)

Regulamenta o art. 37, 11, da Consti
tuição Fecler21l, no âmbito da administra
ção públic:a federal direta, nas autarquias
e fundaçê·es públicas federais, nas em
presas pú blic;al!~ e sociedades de econo
mia mista perte!ncentes à União e nas de
mais enticlades ou empresas direta ou in
diretamente controladas pelo Poder PÚ
blico Fed/:!ral, ou mantidas por auxílios
ou subverlções da União, ou de entidades
a ela vinculadas.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Dispcsiçóes preliminares

Art. 12 Os concursos públicos de provas ou de
provas e títulos realizados no âmbito da administra
ção pública federal direta, nas autarquias e fundaçõ
ef:i públicas federa s, as empresas públicas e socie-

dades de economia mista pertencentes à União e
nas demais entidades ou empresas direta ou indire
tamente controladas pelo Poder Público federal, ou
mantidas por auxílios ou subvenções da União, ou
de entidades a ela vinculadas reger-se-ão por esta
lei, aplicando-se-Ihes, supletivamente, o disposto no
respectivo edital.

Art. 22 O concurso público destina-se a garantir
a observância do princípio constitucional da isono
mia e a selecionar os candidatos mais aptos aos car
gos ou empregos em disputa, realizando-se em es
trita conformidade com os princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade,
da eficiência, da igualdade, da probidade administra
tiva, da vinculação ao edital e dos que lhes são cor
relatos.

Parágrafo único. É levado aos agentes públi
cos estabelecer tratamento diferenciado entre os
candidatos, em razão de sexo, cor, estado civil,
orientação sexual ou idade, ressalvado, quanto a
esta última, o disposto no art. 27, parágrafo único.

Art. 3.!2 É nula de pleno direito, não produzindo
qualquer efeito, a nomeação para cargo de provi
mento efetivo ou a admissão em emprego de nature
za permanente integrantes dos quadros de pessoal
dos órgãos ou das entidades a que se refere o art.
12 sem observância do disposto nesta lei.

§ 1g O beneficiário de pagamento efetuado em
decorrência dos atos mencionados no capute as au
toridades que os praticaram respondem solidaria
mente, em foro cível, pelo ressarcimento das despe
sas havidas pelo órgão ou entidade com a remune
ração paga ao titular ilegítimo do cargo ou do empre
go, bem como pelas cominações previstas na legis
lação civil, sem prejuízo da responsabilização penal
e administrativa aplicável às respectivas condutas.

§ 22 Observado o disposto no art. 30, não se
abrirá novo concurso enquanto houver candidato
aprovado em concurso anterior cujo prazo de valida
de ainda não tenha expirado.

CAPíTULO 11
Da definição do objeto do concurso

Art. 4!! Os editais dos concursos públicos sub
metidos ao regime desta lei definirão os cargos, os
empregos e os quantitativos de vagas a preencher,
explicitando:

I - as atribuições a serem exercidas e a corres
pondente fundamentação normativa;

" - a remuneração total devida pelo exercício do
cargo ou do emprego em início e em final de carreira,
por meio ~a identificação, de forma ~ri.!!1inada, do



Parágrafo único. Será dispensado o pagamen
to de taxa de inscrição do candidato que comprovar
situação de carência,nos termos do edital.

Art. 12. A inscrição por procuração far-se-á por
instrumento reduzido a termo, com a firma autentica
da pelo registro notarial competente.

Art. 13. A comprovação dos requisito previstos
no edital para nomeação somente será exigfvel no
dia anterior ao marcado para posse.
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vencimento ou do salário básico e das demais vanta- Parágafo único. Se o edital assim o permitir, a
gens pecuniárias previstas ou permitidas por lei; comprovação da condição estabelecida pelo ca-

111- a jomada de trabalho, diária e semanal; put,desde que existente em data anterior à abertura
IV - os demais direitos e prerrogativas resultan- das inscrições, poderá ser efetuada até o dia ante-

tes do exercício do cargo ou do emprego, bem como rior à data marcada para posse.
as proibições e i"1J8dimentos legal e administrativa- Art. 10. São impedidos de participar de concur-
mente imputados ou imputáveis aos seus titulares. so público regido por esta lei:

Art. 52 A critério da administração, o número de I - o responsável, parcial ou totalmente, pela
cargos ou empregos previsto no edital poderá ser elaboração de questão ou de prova incluída em con-
ampliado, ainda que já tenha ocorrido a homologa- curso público;
ção do resultado, desde que observado o prazo de 11 - os membros das Bancas Examinadora e
validade do concurso, preservando-se, para os fins Revisora;
previstos no art. 18, o quantitativo de vagas constan- 111 _ os parentes, até o 3ll grau civil, consangüí-
te do edital. neos ou por afinidade:

CAPfTULO 111 a) das pessoas a que se referem os incisos Ie 11;
Da diwlgação dos concursos públicos b) dos servidores em exercício de atribuições

Art. 62 O edital e suas alterações somente pro- atinentes à administração centralizada de recursos
duzirão efeitos depois de integralmente publicados humanos nos órgãos ou entidades a cujos quadros
no Diário Oficial da União. de pessoal pertençam os cargos ou empregos em

Art. 72 A publicação do edital ocorrerá com an. disputa:
tecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em c) dos membros das Bancas Examinadora e
que se iniciarem a inscrições, sob pena de nulidade Revisora;
do ato convocatório. d) dos superiores hierárquicos dos servidores

§ l Jl É obrigatória a publicação de extrato do mencionados na alínea b;
edital no veículo de imprensa de maior circulação no IV - os que possuírem grau de escolaridade,
local ou nos locais em que serão realizadas as pro- ainda que incompleta, superior à exigida para inves-
vas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias tidura no cargo ou no emprego aos quais o concurso
da data de publicação do inteiro teor do edital. se destina, considerando-se, para esse efeito, o grau

§ 25l O extrato a que se refere o § 12 conterá de escolaridade estabelecido no art. 92, sempre que
pelo menos as seguintes informações: o cargo ou o emprego puderem ser exercidos por

I - a identificação do órgão ou da entidade pro- pessoa detentora de grau de escolaridade inferior ao
motora do concurso; patamar estabelecido naquele dispositivo.

11 - a relação dos cargos ou dos empregos em Parágrafo único. Não se aplica o disposto no
disputa; inciso IV aos que tenham iniciado ou concluldo curso

111 - o grau de escolaridade exigido para inves- de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, rela-
tidura nos cargos ou nos empregos abrangidos pelo tivamente aos concursos destinados a cargos ou
concurso. empregos que exijam escolaridade de 32 grau ou su-

IV - a data prevista para publicação do texto perior para investidura.
integral do edital no Diário Oficial da União. Art. 11. É vedada a cobrança de taxa de inscri-

ção cujo montante seja superior a 10% (dez por cen-
CAPfTUlO IV to) da remuneração inicial a que se refere o art. 42,
Da inscrição 11.

Art. Si O edital especifICará o JocaI de inscri
ção, que poderá ser distinto do de realização das
provas, igualmente indicado no instrumento convo
catório.

Parágafo único. É vedado recusar a inscrição
de candidato em razão do local de seu dmomicOio.

Art. 92 Somente será admitida a inscrição de
candidatos cuja escolaridade seja igualou superior
ao l Jl grau completo.
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Art. 14. Serão reservadas para competição en- 12 da lei nJ! 8.429, de 2 de junho de 1992, é vedada
tre deficientes físicos pelo menos 20% (vinte por a desclassificação de candidato a concurso público
cento) das vags previstas no edital, procedendo-se à por força de fato ou ato praticado em data anterior à
inscrição e à identificação numérica dos inscrtos do encerramento das inscrições.
nessa situação em registros apartados. Art. 21. As provas de títulos terão cunho exclu-

CAPíTULO V sivamente classificatório, não podendo representar
Das condições de realização do concurso mais do que 20% (vinte por cento) da pontuação to

tal prevista no edital.
Art. 15. A realização de concurso público por

meio da celebração de contrato administrativo com Parágrafo único. O edital explicitará, discrimi-
nadamente, os títulos a serem aferidos no concursoente privado ou de convênio com outro órgão ou en-

tidade públicos não elide a cmpetência das Bancas a e a pontuação devida por sua apresentação;
que se referem os arts. 32 e 38, que mesmo nessa Art. 22. As provas de aptdião realizadas por
hipótese serão encarregadas de organizar o concur- meio de exame da saúde física e mental serão ex-
so e dirimir as controvérsias suscitadas durante o c1usivamente eliminatórias.
seu transcurso no plano administrativo. Parágrafo único. É nula de pleno direito a des-

Art. 16. Os concurso públicos submetidos ao classificação de candidato por força das provas a
regime desta lei terão prazo de validade de dois que se refere o caput quando motivada por caracte-
anos, a contar da publicação do ato de homologação rísticas física ou mental que não impossibilitem o
dos resultados prorrogáveis por igual período, desde pleno exercício do cargo ou emprego.
que expressamente autorizado pelo edital. Art. 23. O conteúdo programático das demais

Art. 17. A realização de provas práticas consis- provas, o número de questões a elas atribuído, a in-
tirá na observação dos candidatos em condições fluência de cada prova na pontuação total e de cada
que simulem situações enfrentadas pelos ocupantes questão na pontuação devida pela prova, bem como
dos cargos ou dos empregos e que se destina a rea- a bibliografia em que se fundamentam as respostas
Iização do concurso, em tempo nunca superior a 2 corretas, serão obrigatoriamente detalhados pelo
(duas) horas por dia e por candidato, e, no máximo, edital.
3 (três) dias corridos. Parágrafo único. Serão expressos no edital os

Parágrafo único. Os critérios de apuração dos critérios de aferição das questões discursivas, e di-
resultados obtidos nas provas a que se refere o ca- vulgadas, após a realização das respectivas provas,
put serão expressamente estabelecidos no edital, as respostas corretas das demais questões.
aplicando-se-Ihes o disposto no art. 23, parágrafo Art. 24. É vedada a utilização de programa de
único. treinamento como etapa de concurso público.

Art. 18. Nos concursos realizados em mais de Art. 25. Os cadernos contendo as questões das
uma etapa, o estabelecimento de critério de elimina- provas a que se refere o art. 23 serão obrigatoriamente
ção que leve em conta a c1assficação do candidato entregues aos candidatos após sua conclusão.
na prova precedente permitirá, no mínimo, o aprovei-
tamento de candidatos que se classifiquem em posi- § 12 Permanecerá retido pela organização do
ção correspondente a 3 (três) vezes o número de concurso o material que tenha sido entregue aos
vagas previsto no edital. candidatos que concluírem a prova em prazo inferior

Parágrafo único. Na hipótese do caput serão a 1/3 (um terço) do tempo total previsto para sua
excluídos da etapa seguinte os candidatos que não realização.
alcançarem a pontuação mínima exigida na prece- § 22 O material de prova alcançado pelo § 19-
dente, ainda que ocupem, na classificação, a posi- será incinerado, ou destruído por outro meio, sempre
ção prevista no edital como capaz de habilitar o can- em ato público, se o candidato não resgatá-lo ate 30
didato à participação na etapa subsqüente. (trinta) minutos após a conclusão do exame.

Art. 19. A exigência de resultado individual mí- § 32 Os cadernos a que se refere o caput terão
nimo em qualquer das etapas do concurso, como idêntico conteúdo para todos os candidatos devendo
condição para evitar a eliminação, não excederá a o edital estabelecer sistema de segurança destinado
60% (sessenta por cento) da pontuação máxima atri- a evitar a troca de informações entre candidatos.
buída à prova. § 42 Para os fins do § 32 in fine é lícita a distri-

Art. 20. Ressalvado o disposto no art. 137 da buição, para candidatos acomodados em assentos
Lei n2 8.112. de 11 de dezembro de 1990, e no art. contíguos, de cadernos de provas de idêntico con-
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teúdo e distinta disposição das questões , e vedada
a personalização dos cadernos.

Art. 26. Correrão por conta da administração, ou
serão por ela ressarcidas, conforme estabelça o edital,
as despesas com exames médicos, laboratoriais ou
em aparelhos de radiografia, ultra-sonografia, resso
nância magnética e similares, realizadas em decorrên
cia de concurso submetido ao regime desta lei.

Art. 27. Os critérios de desempate serão obri
gatóriamente incluídos no edital e consistirão na atri
buição de distintos graus de prioridade para cada
prova, ou, dentro de cada prova, pela identificação
das questões às quais se concede preferência para
esse efeito.

Parágrafo único. Persistindo o empate após
aplicação dos critérios estipulados de acordo com o
que dispõe o caput terão preferência, na ordem de
classificação, os candidatos mais idosos sobre os
mais jovens.

CAPíTULO VI
Da divulgação dos resultados

Art. 28. O resultado será homologado pela au
toridade de maior nível hierárquico do órgão ou enti
dade cujos cargos ou empregos o concurso tenha
por objeto.

Parágrafo único. Quando o concurso se desti
nar ao provimento de cargos ou de empregos no
âmbito de mais de um órgão ou entidade, o resulta
do será homolgado em ato complexo, subscrito pe
las autoridades de maior nível hierárquico de todos
os órgãos ou entidades envolvidos.

Art. 29. A publicação do resultado será efetua
da com detalhamento da pontuação obtida em cada
prova.

Art. 30. A nomeação do candidato aprovado
em primeiro lugar na lista homologada de resultados
importa no direito à nomeação dos demais classifica
dos, respeitada a respectiva ordem, até o limite das
vagas oferecidas no edital ou nas suas alterações.

Art. 31. A ordem de classificação de concursos
realizados para vagas do mesmo cargo ou emprego
existentes em mais de uma localidade será unifica
da, competindo todos os candidatos, em igualdade
de condições, por todas as vagas.

Parágrafo único. As vagas destindas aos apro
vados serão por eles escolhidas, depois de homolo
gado o resultado, dando-se preferência ao candidato
melhor classificado quando as vagas forem insufi
cientes para atender a demanda dos aprovados.

CAPíTULO VII
Da Banca Examinadora

Art. 32. Os concursos serão organizados por
uma Banca Examinadora, de caráter transitório ou
permanente, cujos membros, em número ímpar, no
mínimo igual a 7 (sete), serão nomeados pela autori
dade de maior nível hierárquico no âmbito do órgão
ou da entidade a cujos quadros de pessoal perten
çam os cargos ou empregos alcançados pelo con
curso.

Art. 33. Os membros das Bancas Examinado
ras de caráter permanente cumprirão mandato não
excedente a 2 (dois) anos e não inferior a 1 (um)
ano, só podendo ser afastados nos casos e na for
ma previstos em seu regimento interno.

§ 12 Nas Bancas Examinadoras de caráter per
maennte, é vedada a recondução da totalidade dos
membros para o mandato subseqüente.

§ 29. A recondução de membros de Bancas
Examinadoras de caráter permaennte para manda
tos exercidos em seqüência limitar-se-á a uma única
vez.

CAPíTULO VIII
Da solução de controvérsias e incidentes

administrativos

Art. 34. Caberá recursos, no prazo pevisto pelo
edital, não inferior a 5 (cinco) dias e não superior a
15 (quinze) dias, contados da divulgação dos resul
tados ou das respostas às questões desprovidas de
caráter discursivo, contra:

I - a ordem de classificação;
11 - as respostas a questão desprovida de cará

ter discursivo;
JII - a pontuação atribuída às provas e às

questões de caráter discursivo.
§ 19. Os recursos acolhidos na matéria de que

cuida o inciso 11 produzirão efeito de ofício sobre as
situações semelhantes.

§ 29. Será obrigatória a concessão de vista nas
provas que contenham questões de caráter discursi
vo.

§ 3!? A extensão de alterações na correção de
questões discursivas, em razão de recursos, depen
de da existência de recursos de igual teor e de mes
mo objetivo interposto pelo contemplado.

§ 42 Os recursos terão efeito suspensivo, e o
parecer sobre o seu conteúdo será expedido em até
30 (trinta) dias.

§ 5!? Nos concursos cujas provas tenham sido
realizadas em mais de uma localidade, a concessão
de vistas e o protocolo de recursos serão efetuados
no Município onde foram realizados os exames.

Art. 35. Qualquer cidadão é parte legítima para
impugnar os termos do edital, por irregularidade na



CAPíTULO X
Dos crimes, das penas e do processo penal

Art. 41. Subscrever ato de nomeação para car
go público de provimento efetivo ou de admissão em
emprego público de caráter permanente alcançando
pessoa que não tenha sido previamente submetida a
concurso público.

Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três)
anos, e multa.

Art. 42. Derespeitar a ordem de classificação
em concurso público na edição de ato de nomeação
para cargo público de provimento efetivo ou de ad
missão em emprego público de caráter permanente.

Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três)
anos, e multa.

Art. 43. Exercer cargo público de provimento
efetivo ou emprego público de caráter permanente
sem anterior aprovação em concurso público ou com
transgressão à respectiva ordem de classificação.

Pena - Detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
e multa.

Art. 44. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de concursos públicos.

Pena - Detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.

Art. 45. Impedir, perturbar ou fraudar qualquer
ato de concurso público.

Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.

Art. 46. Devassar o sigilo de prova de concurso
público, de questão inserida em seu âmbito ou de
respostas às questões formuladas, ou proporcionar
a terceiro o ensejo de devassá-los.

Pena - Detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
e multa.

CAPITULO IX
Das normas disciplinares de caráter

administrativo
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aplicação desta lei, até 10 (dez) dias úteis antes da Art. 39. Sem prejuízo do disposto no ar. 46, o
realização da primeira prova do concurso. agente público que divulgar o teor de questão de

§ 12 O parecer sobre a impugnação será expe- prova ou das respostas que lhe sejam atribuídas in-
dido em até 3 (três) dias úteis, suspendendo-se o correrá:
procedimento caso venha a ser descumprido esse I - na conduta a que se refere o art. 132, IX, da
prazo, até que seja solucionada a pendência. Lei n2 8.112, de 1990, quando ocupante de cargo

§ 22 A preclusão do direito de impugnar não im- público;
porta na convalidação dos vícios do edital, que po- /I - no que prevê o art. 11, 111, da Lei n2 8.429,
derão, vencido o prazo pevisto no caput e constata- de 2 de junho de 1992, nos demais casos.
da irregularidade na aplicação desta lei, ser objeto Art. 40. Serão retirados do local das provas e
de representação, acolhida e examinada sem efeito eliminados dos respectivos concursos os candidatos
suspensvo. cujo comportamento ponha em risco a preservação

Art. 36. A administração anulará o concurso da ordem na realização dos exames ou atente con-
público, por ilegalidade, de ofício ou por provocação tra o caráter competitivo do concurso, sem prejuízo
de terceiro, mediante ato reduzido a termo, que ex- das sanções penais aplicáveis a essas condutas.
plicitará os motivos que o fundamentam.

§ 12 A anulação do concurso depois de divulga
dos os resultados somente se efetivará depois de in
timados os candidatos c1asificados até o limite das
vagas em disputa, garantindo-se-Ihes o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

§ 22 A nulidade do concurso acarreta na nulida
de do ato de nomeação no cargo ou de admissão no
emprego, sujeitando os responsáveis, em caso de
dolo, ao disposto nos arts. 40 a 43 desta lei, sem pre
juízo das sanções civis e penais aplicáveis à condu
ta.

§ 32 Serão sanados os vícios do edital sempre
que as irregularidades não afetarem o caráter com
petitivo do concurso, sendo obrigatória a republica
ção integral do texto quando se alteraram as condi
ções de realização do concurso, contando-se a partir
da republicação os interstícios exigidos por esta lei.

Art. 37. Observado o disposto no § 12 do art.
36, somente será permitida a revogação do concur
so público nas seguintes hipóteses:

I - extinção ou declaração de desnecessidade
dos cargos ou empregos a que se destina o concurso;

/I - insuficiênica de recursos financeiros, cons
tatada após a divulgação do edital e antes do ato de
nomeação de qualquer dos candidatos aprovados,
que perdure por período superior ao prazo de valida
de do concurso.

Art. 38. O exame dos instrumentos a que se re
portam os art. 34 e 35 compete à Banca Revisora.

Parágrafo único. Estendem-se à Banca Reviso
ra as normas de constituição e funcionamento da
Banca Examiandora.
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Art. 47. Afastar ou procurar afastar candidato a
concurso público, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo.

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
se abstém ou desiste de se inscrever em concurso
público, em razão da vantagem oferecida.

Art. 48. Efetuar inscrição em concurso público,
para o qual seja impedido por força de dispositivo le
gaI.

Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.

Art. 49. Os crimes previstos nesta lei são de
ação penal pública e serão processados em rito su
mário, nos termos da legislação processual em vi
gor.

CAPíTULO XI
Disposições finais e transitórias

Art. 50. Aplicam-se os dispositivos desta lei aos
concursos em andamento destinados a cargos e
empregos dos órgãos ou entidades referidos no art.
12, cuja prova ainda não tenha sido realizada à data
de sua publicação.

§ 1.2 Os editais dos concursos alcançados pelo
disposto no caput serão adaptados ao regime jurídi
co introduzido por esta lei, no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data em que entrarem em vigor as
normas por ela estabelecidas.

§ 22 Serão canceladas as inscrições das pes
soas alcançadas pelo art. 10 nos concursos a que
se refere este artigo, não se lhes aplicando o dispos
to no art. 48 em relação a esses concursos.

§ 32 Observado o disposto no parágrafo se
guinte, não se aplica a restrição prevista no art. 10, I,
aos servidores, aos empregados e aos demais agen
tes públicos em exercícios nos órgãos ou nas entida
des alcançados pelo art. 1.2 a data de publicação
desta lei.

§ 4.2 As pessoas a que se refere o § 32 sujeitar
se-ão ao disposto nesta lei caso pretendam formar
novo vínculo com os órgãos ou entidades abrangi
dos pelo art. 12 após a entrada em vigor desta lei.

Art. 51. Nos cinco primeiros anos após a entra
da em vigor desta lei, os estabelecimentos educacio
nais de nível médio ou superior advertirão aos que
se integrarem a seus corpos discentes acerca das li
mitações introduzidas pelo art. 10, V.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto no
art. 10, V, os cursos iniciados antes da data de publi
cação desta lei.

Art. 52. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 53. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com a aprovação da reforma administrativa,
tornou-se necessária a edição de lei ordinária para
disciplinar instituto que antes não dependia da legis
lação inferior para ter aplicação prática: o concurso
público. Na nova redação do art. 37,11, remete-se ao
tirocínio do legislador comum, em cada âmbito de
governo, a responsabilidade de disciplinar a realiza
ção do procedimento, em contraste com o texto an
terior, que simplesmente previa a obrigatoriedade do
concurso. Entendia-se, com alguma razão, que a tra
dição administrativa pátria já dispunha de uma fortu
na jurisprudencial, doutrinária e legislativa suficiente
mente bem dotada a respeito do assunto.

Não há mais razão para discutir acerca da pro
cedência dos argumentos que fundamentam uma ou
outra posição. O fato concreto é que surgiu, da refor
ma constitucional acerca da administração pública, a
necessidade premente e imediata de o Parlamento
da União editar uma lei ordinária para disciplinar os
concursos destinados a selecionar os ocupantes de
seus cargos e os titulares de seus empregos. E essa
lei, qualquer que tenha sido o propósito da reforma,
terá como fundamento a conjunção dos princípios
constitucionais que regem a matéria.

Por outro lado, não será uma lei de iniciativa
reservada ao Presidente da República, tendo em vis
ta que não consta do rol insculpido no § 1.2 do art. 61
da Carta. O concurso público não integra o provi
mento de cargos, porque é providência que o ante
cede, conforme demonstra o art. 8.2 da proposta,
destinado não ao cargo ou emprego, mas ao concur
so, por evitar a inscrição de candidato sem o 12 grau
completo (e não a nomeação); não diz respeito ao
regime jurídico de servidores públicos, porque os
candidatos inscritos apenas ambiciona essa condi
ção, sem que a detenham; não se verifica, portanto,
qualquer das condições que inviabilizariam, proposi
ção oriunda da iniciativa parlamentar para cuidar da
matéria. .

A permissão constitucional para texto sugerido
por Deputado Federal, a importância do tema e a ne
cessidade de ajustá-lo aos parâmetros constitucio
nais que o informam motivaram, desta feita, a elabo
ração do projeto que ora se justifica, cujos principais
aspectos são os seguintes:

I - na introdução, determina-se que todo e
qualquer ente jurídico mantido pelos cofres públicos
obrigue-se à realização de concurso para provimento
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de seus cargos efetivos ou de seus empregos per
manentes, abortando-se, com a providência, a in
desculpável pretensão de preencher livremente os
postos de trabalho de agências executivas e de or
ganizações sociais, figuras jurídicas indisfarçavel
mente concebidas para favorecer o clientelismo (art.
12);

11 - ainda na parte introdutória, estabelece-se,
em consonância com as aparentadas regras que dis
ciplinam o procedimento Iicitatório, a concessão de
tratamento isonômico aos candidatos, como elemen
to primordial para compreender a lógica do sistema
introduzido pela lei (art. 22);

111 - no fecho das disposições introdutórias,
concede-se ênfase à proibição de nomear servidores
ou admitir empregados sem a prévia realização de
concurso, prevendo-se, inclusive, que a autoridade
responsável pela irregularidade devolva o produto de
sua conduta despida de proibidade aos cofres públi
cos (art. 32);

IV - já voltado à parte prática do procedimento,
o segundo capítulo da nova lei determina, logo em
seu primeiro dispositivo, que os editais esclareçam
com precisão milimétrica quantos e quais cargos ou
empregos estão sendo colocados em disputa, permi
tindo-se, a seguir, que o quantitativo inicialmente
previsto absorva novas necessidades da administra
ção pública (arts. 42 e 52);

V - definido o objeto, o novo estatuto preocu
pa-se em garantir a ampla divulgação do concurso,
obrigando a administração a dar total publicidade à
íntegra do edital (arts 62 e 72);

VI - mantendo essa seqüência lógica, o capítu
lo seguinte disciplina a inscrição em concursos públi
cos, com regras voltadas a banir, de forma definitiva,
privilégios indevidos, fortes suspeitas de favoreci
mento e atitudes injustificáveis, merecendo destaque
a já mencionada restrição à inscrição de candidatos
sem o 12 grau completo, por ser inadmissível que o
próprio Estado acolha em seus quadros aqueles que
descumpriram o dever cívico estabelecido pelo orde
namento constitucional, isto é, a obtenção de grau
de escolaridade em nível básico (arts. B2 a 14);

VII - no capítulo seguinte, normatiza-se a efeti
vação de provas e o exame de títulos, igualmente
com a preocupação - que de resto permeia todo o
projeto de conferir aos certames o máximo de objeti
vidade e de respeito ao tratamento isonômico (arts.
15 a 27).

VIII - no ponto seguinte, são estabelecidas re
gras para divulgação dos resultados tendentes a

permitir amplo controle social sobre o assunto (arts.
28 e 29);

IX - ainda no campo da publicização dos resul
tados, é introduzida regra que, em consonância com
a mais recente jurisprudência, obriga a administra
ção a conferir os mesmos direitos a todos os candida
tos que logrem classificação dentro das vagas, o que o
número de nomeados tenha como limite o último "com
padre" integrante da lista de aprovados (art. 30);

X - preservados a ampla utilização do sistema
do mérito, evita-se a realização de diversos concur
sos simultâneos, nos quais candidatos com parca
pontuação roubam as vagas de candidatos melhores
resultados (art. 31);

XI ..:. o capítulo seguinte atribui a uma banca
que não se subordina à linha hierárquica a respon
sabilidade pela direção do concurso (arts. 32 e 33);

XII - o oitavo tópico fornece soluções adequa
das para os incidentes capazes de criar obstáculos
ao transcurso normal dos processos seletivos (arts.
34 a 38);

XIII - em seguida, a lei se ocupa de alertar aos
que transgridam que esse procedimento não há de
ser tolerado, porque os infratores se sujeitam às
mais distintas sanções, sejam elas penais, civis ou
administrativas (arts. 39 a 49);

XIV - nas disposições finais e transitórias, a fu
tura lei cuida de preservar as situações constituídas
sob a égide da legislação vigente, evitando que a
profunda alteração institucional embutida no projeto
cause distúrbio na rotina administrativa e nas expec
tativas dos atuais servidores e demais agentes inte
ressados nos processos seletivos (arts. 50 a 53).

Muito embora o projeto represente, em sua ín
tegra, uma inestimável contribuição ao aperfeiçoa
mento do serviço público federal, aspecto há, em
seu bojo, que merecem especial destaque. São pon
tos que produzem uma verdadeira reviravolta no
comportamento dos administradores, impondo-lhes
restrições a práticas que a história institucional brasi
leira sempre condenou, sem que se apresentassem
instrumentos capazes de coibi-Ias.

Nesse sentido, cabe, mais uma vez, enfatizar o
mandamento contido no art. 82 do projeto, até para
que não pairem dúvidas sobre o seu teor. Conforme
o art. 208, I, da Constituição Federal, não se tem no
ensino básico somente um direito da cidadania, mas,
também um dever imputado aos brasileiros. Embora
não tenha culpa de sua condição e não possa ser
discriminado em razão dela, o analfabeto não é uma
figura a proteger - deverá ser suprimida sua existên
cia do nosso meio social, feito que se obterá conce-
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dendo-Ihe a educação que lhe faltou no momento
devido. Assim, não há que se admitir a falha esta
tal, passível até mesmo de responsabilização obje
tiva, para acolher os que não completaram o 12

grau nos quadros da administração pública para o
exercício pleno da cidadania.

Outro aspecto de extrema relevância é a intro
dução de regra, no art. 13, que estabelece como
prazo para comprovação dos requisitos necessários
a investidura o dia anterior à posse. De fato, não há
que se cobrar de pessoa que não é servidor ou em
pregado público o cumprimento de requisitos que con
dicionam não a condição de candidato, mas a situação
de ocupante de cargo ou de titular de emprego. A exi
gência antecipada significa, tão somente, a coibição da
competitividade, tomando-se, destarte, extremamente
nociva aos propósitos do próprio concurso.

O terceiro e o quatro ponto de interesse repou
sam no dispositivo seguinte e consistem no estabe
lecimento de norma que proíbe a participação, em
concurso público, de candidatos cuja igualdade com
seus concorrentes é sobremaneira duvidosa. Os in
ciso I a 111 do dispositivo excluem dos certames pes
soas cuja situação pessoal é capaz, ainda que po
tencialmente, de representar favorecimento anteci
pado no processo de competição.

O inciso IV - de crucial importância - busca
coibir a anárquica distribuição das vagas entre pos
tulantes a cargos e empregos públicos. Solidificando
castas sociais, os cargos de menor complexidade
são disputados e afinal ocupados por pessoas extre
mamente qualificadas, que buscam em tarefas sim
ples compensar a frustração na luta pelo desempe
nho de suas verdadeiras funções. Marginalizam-se,
assim, pessoas de perfil profissional adequado em
nome da mentira, porque não há quem possa conta
bilizar os prejuízos do esforço social gasto para for
mar um engenheiro que se torna um agente adminis
trativo. Não ha discriminação contra os candidatos
de maior escolaridade, mas contra seus diplomas,
para que estes, por sua vez, não criem privilégios e
não sejam o fator que confere chances a um único
lado.

É importante ressaltar, a respeito desse tema,
que sua aplicação é gradual. Aos cursos já iniciados,
não se confere qualquer condição restritiva. A mu
dança, assim, será operada de forma gradual, permi
tindo-se venha a ser mais facilmente assimilada por
agentes que conhecerão, desde o primeiro minuto,
as novas regras do jogo. Com essa providência,
afastam-se quaisquer acusações de se promover a
discriminação ou o impedimento a que quem quer

que seja acesse o serviço público. Aqueles que to
marem a decisão de prosseguir nos estudos terão
consciência do resultado de sua escolha e respon
derão por ela.

Um quinto aspecto especialmente relevante re
side no art. 24, que proíbe a realização de treina
mento como etapa de concurso público. A restrição
pretende impedir a atual proliferação de concursos
de duas fases, uma delas seletiva e a segunda elimi
natória, consistindo esta última em um programa de
treinamento que exige dos candidatos a dedicação
típica dos ocupantes dos cargos ou de empregos
sem que lhes reconheça a condição de servidores
ou de empregados públicos. A reprovação, nesse
segundo momento, tantas vezes decorrente de crité
rios arbitrários ou desconhecidos, corresponde à
exoneração de pessoas em cumprimento de estágio
probatório, situação para a qual a doutrina e a juris
prudência pacificaram a necessidade de processo
administrativo.

É bom que se ressalte que nada impedirá, uma
vez admitidos os vencedores do concurso, transpor
tem-nos seus órgãos ou entidades para o cumpri
mento de programa de treinamento, já na condição
de servidores ou empregados públicos. A participa
ção nesse treinamento poderá, inclusive, condicionar
a aprovação do servidor no estágio probatório. O
que não se permite é que o uso dessa prerrogativa
deixe ao desamparo pessoas que, titulares, de fato,
da condição de servidor ou empregado público, não
contam com os mecanismos que protegem os que
integram tais categorias.

O sexto aspecto a destacar, na proposição,
repousa no art. 26 segundo o qual correm por con
ta da administração as despesas dos candidatos
com exames médicos e similares. A medida de
monstra bem o caráter igualitário assumido pela
proposta, pois, na prática promoverá a diluição
desses custos, que serão embutidos nas taxas de
inscrição, de cujo pagamento se dispensam os
candidatos carentes, permitindo-se, enfim, a igua.l
dade entre os concorrentes.

O último ponto de crucial· importância na pro
posta é a criação de uma Banca Revisora, com atri
buições ainda mais elevadas que as da Banca Exa
minadora. Na concepção do projeto, os atos relati
vos ao concurso, praticados pckuma autoridade co
legiada, que não se subordina ao administrador pú
blico, são revistos por outra, também composta por
vários integrantes, encarregados de examinar com a
mais absoluta imparcialidade as controvérsias susci
tadas no plano administrativo, cumprindo-lhes, espe-



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.918, DE 1998

CIDINHA CAMPOS, Deputada Federal, vem
pelo presente, nos termos do artigo 50, § 22 Da
Constituição Federal e do artigo 115, inciso I do Re
gimento Interno, requerer as seguintes informações:

Quais os cargos exercidos, os períodos traba
lhados e as formas de investidura da servidora Márcia
Machado Guimarães Matheus, para a qual requer,
também, cópia de fé de ofício e dos assentamentos
funcionais. As informações devem abranger todos os
órgãos e empresas ligadas ao Ministério.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. 
Cidinha Campos, Deputada Federal.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.919, DE 1998

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Solicita informações ao Exm2 Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores, Luiz Feli
pe Lampreia, acerca de sua visita à Repú
blica de Cuba.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 inciso 22, da Cons

tituição Federal, e no art. 115 inciso 12, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, venho reque
rer a V. Ex.!! que seja encaminhado ao Exm2 Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lam
preia, pedido de informações detalhadas acerca de
sua visita à República de Cuba.

1) O Ministro das Relações Exteriores, Luiz Fe
lipe Lampreia, realizou visita à República de Cuba,
onde manteve uma agenda oficial previamente arti-

rio.
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cialmente, desfazer erros muitas vezes não admiti- projeto que visa a reduzir o risco destas pessoas.
dos por quem os prática. Evitando interferir em outras esferas de governo, li-

Por fim, é preciso esclarecer que não se pre- mitamos a proposta aos órgãos federais, intentando
tende ver proposta de tão grande alcance aprovada que o exemplo seja seguido pelos estados e municí-
em dois dias. Tem-se, a plena consciência de que a pios.
complexidade do tema e a delicadeza dos aspectos Tivemos também o cuidado de não proibir o
envolvidos hão de merecer dos nobres Pares a aten- uso de carpetes de imediato, tendo em vista a enor-
ção devida. Da discussão, acredita-se, surgirão os me despesa que acarretaria efetuar esta troca de um
aperfeiçoamentos capazes de viabilizar os elevados só vez. Assim, proíbe-se a instalação de novos car-
intentos aqui defendidos. petes, sendo que os já colocados serão substituídos

Assim, com o orgulho de apresentar a este por outros materiais quando estiverem desgastados.
Parlamento projeto de tão crucial importância, conta- A regulamentação do Poder Executivo definirá os
se com o apoio dos membros do Poder Legislativo materiais indicados para o uso em órgãos públicos.
para que a relevante discussão aqui proposta che- Com esta medida simples, estamos protegendo a
gue a bom termo. saúde de muitos brasileiros. Por isso, conto com o apoio

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu- de meus Pares para a aprovação desta iniciativa.
tada Maria Laura. Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu-

tado Roberto Pessoa.PROJETO DE LEI N2 4.662, DE 1998
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Dispõe sobre o uso de carpete em
órgãos Públicos Federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica proibida a instalação de carpetes

em órgãos públicos federais.
Parágrafo único. Nos prédios onde já houver

carpete instalado, este deverá ser substituído por
materiais não alergizantes ao chegar a época de sua
troca.

Art. 22 O não cumprimento desta lei implicará a
interdição do local até que ele seja adequado aos
seus termos:

Art. 32 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 4.2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

O emprego de carpete em ambientes humanos
acarreta um grande risco para a saúde das pessoas.
Este material acumula poeira, fungos, ácaros, que
provocam alergias, alterações respiratórias e outros
problemas de saúde. Com a conservação e limpeza
precárias, associadas ao movimento intenso habitual
nos órgãos públicos, o acúmulo destes elementos
deletérios torna-se perigoso para quem permanece
exposto a eles.

Assim, tendo em vista preservar a saúde de
servidores obrigados, por motivos de trabalho, a per
manecer em ambientes insalubres, propomos este
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culada, de acordo com a praxe diplomática, e mante
ve encontro com o oposicionista Elízardo Sánchez,
elemento que nada faz além de criticas ao gover
no, financiado por interesses estranhos ao País e
ao seu povo, com um interesse voltado unicamente
para atividades de desestabilização do regime.
Além disso, o chanceler brasileiro, formulou críticas
posteriores ao governo cubano, destacando a au
sência de disposição para o diálogo e violação de direi
tos humanos.

2) Sabemos que o próprio Fidel Castro revelou
disposição de manter contato oficial com o ministro
Lampreia, que optou pelo encontro com Sánchez.
Sabemos também que em Cuba existe uma concep
ção clara de direitos humanos, voltada para a satis
fação das necessidades materiais e espirituais da
população, e consideramos lamentável a inexistên
cia no Brasil de uma política voltada para esses ob
jetivos.

3) As terríveis mazelas sociais (fome, indigên
cia, analfabetismo, epidemias, entre inúmeras ou
tras) que proliferam aqui, afetando em escala de de
zenas de milhões de seres humanos, foram debela
das em Cuba. Tudo isto apesar do bloqueio econô
mico dos EUA - a quem serve o Governo brasileiro
quando adota uma postura de subserviência e do
hostilidade a Cuba.

Diante do inusitado procedimento do chanceler
- um paradoxo evidente diante de manifestações an
teriores do atual governo -, desejamos saber:

1) qual o sentido do encontro do chanceler e
quais suas ligações com o Sr. Elizardo Sánchez;

2) se o seu procedimento corresponde ao posi
cionamento oficial da diplomacia brasileira;

3) se o Exl'Jl2 Sr. Presidente da República tem
conhecimento desse procedimento e se expressou
sua prévia ou posterior concordância;

4) o que o Sr. ministro entende por direitos hu
manos;

5) se o Governo brasileiro pretende, a partir
deste encontro com 6 referido sabotador, adotar
uma postura de participação ativa nas atividades
anti-Cuba comandadas de Miami.

Sala das Comissões, 24 de junho de 1998, 
Deputado, Inácio Arruda (PCdoB - CE).

PROJETO DE LEI N!l4.663, DE 1998
(Do Sr. Jarbas Lima)

Acrescenta inciso ao art. 50 da Lei
n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, limitan
do a taxa de juros do crédito rural.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Acrescenta-se ao ,ut. 50 da Lei n2

8.171, de 17 de janeiro de i] 991, o inciso VI, com a
seguinte redação:

"Art. 50 .

VI - juros simples de até 6% ao ano, sempre
que se tratar de recursos do Tesouro Nacional ou de
recursos de aplicação obrigatória em crédito rural."

Art. 22 Esta lei entra em vi~lor na data de sua
publicação.

JustifiCiJção

A Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre a política agrícola, é omissa quando,
ao tratar do crédito rural, não limila as taxas de juros
nem impede a aplicação da fórmula dos juros com
postos.

A exemplo de outros país€ls concorrentes do
Brasil no mercado internacional,:ls juros devem ser
reduzidos de forma a motivar e a incentivar os inves
timentos agrícolas e, assim, torn:u nossos produtos
mais competitivos no rnerc8ldo e>:terno e mais aCHS
síveis aos consumidores brasile iras. É lamentável
que o País, com sel! enorme potencial produtivo
sub-utilizado, continue manientado pelo alto custo
dos recursos financeiros e tenha :>ua competitividade
prejudicada por taxas de juros muito superiores às
vigentes nos mercados intemacionais.

O equilíbrio da balança comercial deve ser
conseguido pela elevação dias eX:Jortôlções, não pE31a
restrição das importações. As eX:Jortações agrícolas
são as que mais rapidamente respondem a incenti
vos; será, portanto, um bom negócio para o País, a
redução dos juros cobrados aos nossos produtores
rurais.

Sala das Sessões, 30 de junho de 19980 - Depu
tado Jarbas Lima.

PROJETO DE LEI "'24.61:;4, [IE 1998
(Do Sr. Tuga Angerami)

Dispõe sobm as condições para o
acesso a lJItiliza~:ã,o dos aeroportos e
aeronaves, pelas pesSE)aS portadoras de
deficiência fDsica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam asseguradas as condições para o

acesso e utilização dos aeroportos e aeronaves, pe
las pessoas portadoras de deficié,ncia física.

Parágrafo único. Para os Hfeitos deste arti!)o,
pessoa portadora de deficiência física é entendida
como aquela cuja capacidade de locomoção é redu
zida em virtude de um defeito físi~o.
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Art. 22 Todo estacionamento vinculado a aero
porto brasileiro, com capacidade para parqueamento
de duzentos ou mais veículos, deverá ter reservado
o equivalente a 1% das suas vagas para veículos de
deficientes físicos.

§ 12 Aqueles estacionamentos com capacidade
inferior a duzentas vagas obrigar-se-ão a oferecer,
no mínimo, duas vagas para veículos de deficientes
físicos.

§ 22 Todas as vagas para veículos de deficien
tes físicos deverão estar localizadas próximas à en
trada ou saída dos usuários.

Art. 3!! As empresas aéreas e as administraçõ
es aeroportuárias deverão dispor, no saguão do
aeroporto, de um balcão de informações identificado,
adaptado e com funcionários treinados para o aten
dimento de pessoas portadoras de deficiência física.

Art. 42 a embarque e desembarque em aero
naves, por pessoas portadoras de deficiências físi
cas, deverá ser feito:

I - nos aeroportos com até 100 mil embarques
anuais, com auxílio de funcionários das companhias
aéreas;

11 - nos aeroportos que produzam entre 100 mil
e 1 milhão de embarques anuais, mediante equipa
mento que permita o deslocamento vertical do pas
sageiro;

Parágrafo único. a equipamento de que trata o
inciso I deste artigo será disponível em dobro para
os aeroportos com mais de 1 milhão de embarques
anuais, e poderá ser dispensado se o terminal dispu
ser de passarela telecóspica.

Art. 52 Na homologação de aeronave para en
trada em serviço, a autoridade aeronáutica deve ob
servar a conformidade dos equipamentos de bordo
com as normas de acessibilidade para as pessoas
portadoras de deficiência física, incluindo, no míni
mo, a exigência de:

I - 10% de assentos com braços móveis, locali
zados ao lado do corredor, nas aeronaves com mais
de 30 lugares.

11 - lavatórios com área livre mínima de 65 cm
x 43 cm, e com barras laterais de apoio;

111 - uma cadeira de rodas, com 41 cm de lar
gura, nas aeronaves com mais de cem assentos.

Art. 62 Esta lei entra em vigor no prazo de no
venta dias a contar da data de sua publicação.

Justificação

Atendendo às exigências expressas nos arts.
227, § 22, e 244 da Constituição Federal, com res
peito à integração social das pessoas portadoras de

deficiência física, apresentamos o presente projeto
de lei.

Apesar de muitas medidas práticas já terem
sido tomadas para facilitar o deslocamento de defi
cientes, principalmente no que conceme aos edifí
cios e logradouros públicos, constatamos que no to
cante aos serviços de transporte aéreo muitas adap
tações ainda precisam ser feitas, para reduzirmos ao
máximo os obstáculos enfrentados por essas pes
soas.

Considerando-se a importância que vêm to
mando as viagens aéreas para fins de trabalho, saú
de, educação ou lazer, será importante conceder às
pessoas portadoras de deficiência física todas as fa
cilidades possíveis de acesso a esse serviço, desde
o estacionamento no aeroporto, o atendimento espe
cializado, até a acomodação adequada nas aerona
ves. Todas essas facilidades são objeto da presente
proposição.

Para evitar eventuais negligências com relação
a esse tipo tão especial de clientela, faz-se necessá
rio, a nosso ver, que a lei obrigue às administrações
aeroportuárias e às companhias prestadoras dos
serviços aéreos garantir-lhe padrões mínimos de
conforto. Até porque a adaptação desses serviços
para as necessidades dos deficientes irá também
impedir qualquer congestionamento capaz de com
prometer a prestação do serviço, a eficiência da
companhia aérea e o conforto dos demais passagei
ros. Dessa forma, se forem atendidos os requisitos
dessa nossa proposição, todos sairão ganhando.

Por acreditarmos ser este um projeto gerador
de ponderáveis benefícios, esperamos contar com o
apoio de todos para a sua aprovação.'

Sala da Comissão, 30 de junho de 1998. - De
putado Tuga Angerami.

PROJETO DE LEI N2 4.665, DE 1998

Altera dispositivos que tratam do re
colhimento do FGTS aos empregados em
serviço militar.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 12 a parágrafo único do artigo 42 do Decre

to-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943, com a reda
ção dada pela Lei n2 4.072, de 10 de junho de 1962,
passa a ter a seguinte redação:

-Art. 42 .
Parágrafo único. Computar-se-ão, na conta

gem de tempo de serviço, para efeito de indenização
e estabilidade, os períodos em que o empregado es
tiver afastado do trabalho e por motivo de acidente
do trabalho."
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Artigo 22 O artigo 15 da Lei n!! 8.036, de 11 de
maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:

"§ 42 Não será exigido o depósito previsto no
caput deste artigo durante a interrupção do contrato
de trabalho, em razão e prestação de serviço mili
tar."

An;igo 32 Esta lei entra em vigor no prazo de
trinta dias, a partir da data de sua publicação, revo
gando-se as disposições em contrário.

Justificação

O desemprego é hoje um dos mais graves pro
blemas sociais com que se defronta a sociedade
brasileira.

Num quadro como o que vivemos, impõe-se a
todos a obrigação de oferecer condições e oportuni
dades para que, sobretudo, a juventude passe a in
tegrar-se na força produtiva do País. Os empecilhos
maiores a isto são os direitos e garantias oferecidos
aos empregados em serviço militar. As dificuldades
para esses jovens se apresentam desde a idade do
alistamento. Assim, com o objetivo de proporcionar
um estímulo ao emprego de jovens na faixa etária
compreendida entre os 17 (dezessete) e 19 (dezeno
ve) anos e de refrear a informalidade na sua contra
tação, há necessidade de redução dos encargos so
ciais incidentes em seus contratos de trabalho.

Seguindo essa diretriz, apresentamos o pre
sente projeto de lei com o intuito de tornar não obri
gatório o recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço quando ocorrer interrupção do
contrato de trabalho por motivo de prestação de ser
viço militar.

Pela relevância da matéria, dentro do quadro
de combate ao desemprego, conto com o apoio de
todos os parlamentares.

Sala das sessões, 30 de junho de 1998.
José Luiz Clerot.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.920, DE 1998

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre convênio celebrado entre
a GEAP - Fundação de Seguridade Social
e o Ministério da Saúde.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado

ao Sr. Ministro da Saúde o seguinte pedido de infor
mações:

a) Quais as providências tomadas pelo Ministé
rio da Saúde relativas a rescisão do convênio cele
brado com a Fundação de Seguridade Social 
GEAP, conforme o ofício n2 113/98 expedido pelo
Tribunal de Contas da União em 17-3-98?

b) Como ficará a situação dos funcionários do
Ministério da Saúde com relação à rescisão do refe
rido convênio?

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Depu
tado Cunha Bueno.

PROJETO DE LEI
N2 4.666, DE 1998

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Altera dispositivo da Lei n2 6.575nS,
autorizando a cessão para entidades de
fins filantrópicos dos veículos aJutomoto
res recolhidos aos depósitos da Polícia
Rodoviária Federal e não reclami?Jdos no
prazo previsto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O caput do artigo 52 da Lei n2 6.575, de

30 de setembro de 1978, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 52 Não atendendo os interessados ao dis
posto no artigo anterior, e decorridos noventa dias
da remoção apreensão ou retenção, o veículo será:

I - cedido, quando considerado como em con
dições de uso, às entidades filantrópicas interessa
das, regularmente cadastradas no Conselho Nacio
nal de Assistência Social, do Ministério da PiE1vidên
cia e da Assistência Social, na forma prescl'i~;:l no re
gulamento desta Lei.

" - vendido em leilão público."
Art. 22 O Poder Executivo regulamentará o dis

posto nesta Lei no prazo de cento e oitenta dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data da publi
cação de sua regulamentação.

Justificação

Da leitura do texto da Lei n2 6.575178, que dis
põe sobre o depósito e venda de veículos removi
dos, apreendidos e retidos, percebe-se que são dois
os seus objetivos: ressarcir a Administração Pública
por despesas e multas devidas pelos proprietários, e
liberar espaço nos depósitos oficiais de veículos.

Escapa, portanto ao alcance do texto vigente a
amenização das carências sociais atendidas pelas
entidades :privadas que, sem fins lucrativos, ocupam
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as lacunas deixadas pela omissão assistencial do
Estado. Veículos que, por cujas condições de uso
estariam aptos a contribuir decisivamente para o fun
cionamento de entidades filantrópicas com fins es
sencialmente humanitários, são leiloados a preço vil,
servindo unicamente ao incremento do patrimônio de
pessoas físicas ou jurídicas cuja situação já é privile
giada dentro da sociedade.

Entendemos que já é mais que chegada a hora
de corrigir tal distorção da norma em vigor. Em nos
sa iniciativa propomos que, antes de encaminhado
ao leilão, o veículo em depósito que não tenha sido
procurado pelo proprietário no prazo legal, seja colo
cado à disposição de entidades filantrópicas regular
mente cadastradas no órgão federal competente, na
forma que será posta pelo Poder Executivo em regu
lamento próprio.

Com isto, pretendemos redirecionar a ênfase
da norma, onde ora prevalecem os interesses patri
moniais da Administração Pública e dos arrematado
res dos leilões públicos. Com a nova redação pro
posta, privilegia-se o lucro social, de forma que a Ad
ministração Pública, ao colocar em posição secun
dária o eventual ressarcimento de pequenas impor
tâncias que lhe são devidas, contribui significativa
mente para o trabalho assistencial de entidades cu
jas probidade e eficiência estão sob sua fiscalização
direta. Estamos absolutamente convictos que nessa
permuta os ganhos são positivos em larga extensão
para a sociedade em geral, pois às custas de uma
eventual liberalidade fiscal obtém-se um benefício
desproporcionalmente maior na área social, que, de
outra maneira, só poderia ser alcançado mediante
injeção de recursos orçamentários, decorrentes da
arrecadação fiscal.

Certos, portanto, da conveniência e da oportu
nidade de nossa iniciativa para o aperfeiçoamento
do ordenamento jurídico federal, esperamos poder
contar com o decisivo apoio dos nobres Pares em
favor da aprovação da proposta sugerida pelo Sr.
Joel F. Moreira, residente em Cuiabá - MT.

Sala das sessões, 30 de junho de 1998. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Intemo, urgência para apreciação do Projeto
de Lei Complementar n2 221/98, do Dep. Germano
Rigotto, que "dá nova redação ao inciso VIII do art.
32 da Lei Complementar n2 87 de 1996 e insere o §

72 ao art. 20 e o § 92 ao art. 22 da mesma Lei Com
plementar".

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. 
Inocêncio Oliveira - PFL, Aécio Neves - PSDB,
Wagner Rossi - PMDB, Duílio Pisaneschi - PTB,
Delmo Leão - PPB.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, urgência para apreciação da Mensa
gem n2 1.032/97, do Poder Executivo, que submete
à apreciação do Congresso Nacional os Textos dos
Atos Finais da Conferência de Plenipotenciários 
Adicional, da União Internacional de Telecomunica
ções - UIT, aprovados pelos Países-Membros em
Genebra, em 22 de dezembro de 1992 e dos Atos
Finais da Conferência de Plenipotenciários, da União
Internacional de Telecomunicações - UIT, aprova
dos pelos países membros em Quioto, em 13 de ou
tubro de 1994.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. 
Inocêncio Oliveira - PFL, Aécio Neves - PSDB,
Wagner Rossi - PMDB, Duílio Pisaneschi - PTB,
Delmo Leão - PPB.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, urgência para apreciação da Mensa
gem n2 1.637/97, do Poder Executivo, que submete
à apreciação do Congresso Nacional o Texto do
Quarto Protocolo ao Acordo Geral sobre o Comércio
de Serviços, concluído em Genebra, em 15 de abril
de 1997.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. 
Inocêncio Oliveira - Aécio Neves - Wagner Rossi
- Duílio Pisaneschi - Odelmo Leão.

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, modemidade de FHC faz Brasil andar para
trás -O Brasil está criando, nos anos 90, vagas for
mais de trabalho de baixa especialidade e remunera
ção. Ao mesmo tempo, está eliminando pouco a
pouco seu estoque de empregos de qualidade. A
conclusão está em estudo apresentado pelo profes
sor da Unicamp, Márcio Pochmann. Com base em
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dados do Ministério do Trabalho, o economista con
cluiu que o discurso oficial, da necessidade de quali
ficação do desempregado, não resiste às estatísti
cas. Para ele, se é verdade que no mundo inteiro o
emprego industrial perde terreno para dar lugar ao
emprego no setor de serviços, no Brasil há uma par
ticularidade: crescem as vagas em segmentos do
setor de serviços com qualidade baixa. Exemplo: a
oferta de empregos formais na área de segurança
cresceu 60,1% entre 1989 e 1997. Houve evolução
também em áreas como limpeza (59,2%), comércio
(28,6%), construção civil (31,4%) e em profissões
como a de cozinheiros (25!4%) e garçons (18,6%).
Pochmann descobriu que as áreas de atuação ditas
promissoras estão entre as que mais eliminaram
postos no País, diferentemente das tendências mun
diais. Os empregos em áreas de técnicos de eletrici
dade, eletrônica e telecomunicações diminuíram
17,3%, e técnicos de química hoje têm oferta de em
prego 37,1% menor, e de mecânica, 47,3% menor.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero fazer
um apelo no sentido de que haja um acordo entre o
Governo e a Oposição, a fim de que possamos votar
talvez amanhã e aprovar o reajuste para os profes
sores universitários e que seja extensivo aos apo
sentados e aos professores de 12 e 22 graus cedi
dos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresento
um projeto de lei prorrogando o prazo de movimen
tação por meio de ordem judicial dos depósitos das
contas inativas, cujo prazo vence no mês de julho
próximo.

Quem não teve a oportunidade de movimentar
a conta com ordem judicial poderá perder definitiva
mente os seus depósitos. Estamos preocupados
porque as pessoas que têm esse tipo de depósito
são de poucas posses, não têm informações, não
têm acesso à Internet e não sabiam que seu dinheiro
estava recolhido ao Tesouro Nacional. Agora, com
autorização judicial, poderão retirar o dinheiro até ju
lho. Queremos prorrogar o prazo por mais seis me
ses para que aqueles coitados que tinham pequenas
importâncias nas contas bancárias e contas de pou
pança e não sabiam que por falta de recadastramen
to suas contas tinham sido revertidas ao Tesouro
Nacional não sejam prejudicados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vai-se
passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerro
a sessão, antes lembrando qué haverá Sessão ex
traordinária lo~ mais às 18 horas, com a seguinte

(*) ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Votação

1
PROJETO DE LEI N° 4.60S-A, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei

nO 4.605, de 1998, que institui a Gratificação de
Estimulo à Docência no Magistério Superior, e dá
outras providências; tendo pareceres dos Relatores
designados pela Mesa em substituição às
Comissões: de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. José
Jorge); de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (Relator: Sr. Jovair
Arantes); de Finanças e Tributação, pela adequação
financeira e orçamentária, deste e do substitutivo
oferecido pela Comissão de Educação, Cultura e
desporto (Relator: Sr. Augusto Viveiros); e de
Constituição e Justiça, e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, e técnica legislativa
(Relator: Sr. Vilmar Rocha).

Discussão

2
PROJETO DE LEI N° 3.920, DE 1997

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do

SUBSTITUTIVO DO SENADO ao Projeto de Lei nO
3.920, de 1997, que altera a tabela de valores da
taxa de fiscalização da instalação por estação,
objeto do anexo 111, da Lei n° 9.472, de 16 de julho
de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e o
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funcionamento de um orgao regulador e outros
aspectos institucionais, nos termos da emenda
constitucional 08, de 1995. Pendente de
pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação e Constituição e Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE LEI N° 4.598, DE 1998

(DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei n° 4.598, de 1998, que dispõe sobre os
subsídios dos membros do Ministério Público da
União. Pendente de pareceres das Comissões: de
Trabalho, de Administração e Serviço Público' de
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justi~a e
de Redação.

Obs.: A matéria teve sua discussão adiada
por duas sessões, em 18/06/98. '

4
PROJETO DE LEI N° 3.362-C, DE 1997

(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nO 3.362-B, de 1997, que dispõe sobre a criação
de juntas de Conciliação e Julgamento na 15a

Região da Justiça do Trabalho, define jurisdições e
dá outras providências. Tendo pareceres das
Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr.
Sandro Mabel); de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária, contra os
votos dos Deputados Manoel Castro e Eujácio
Simões (Relator: Sr. Silvio Torres); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira).

5
PROJETO DE LEI N° 4.200, DE 1998

(DO PODER JUDICIÁRIO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nO 4.200, de 1998, que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento na 2a Região da Justiça
do Trabalho, define jurisdição e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

6
PROJETO DE LEI N° 4.576, DE 1998

(DO SR. LUIZ CARLOS HAULY)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 4.576, de 1998, que dispõe sobre a criação de
homepage na Internet, pelo Tribunal de Contas da
União, para divulgação dos dados e informações
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que especifica, e dá outras providências. Pendente
de pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça, e de
Redação.

7
PROJETO DE LEI N° 330, DE 1995

(DO SR. EDUARDO MASCARENHAS)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nO 330, de 1995, que dispõe sobre a
regulamentação do profissional de Educação Física
e cria seus respectivos conselhos federal e
regionais. Tendo parecer das Comissões: de
Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Sr. Maurício Requião); e de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. Paulo
Rocha). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

8
PROJETO DE LEI N° 4.606, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único do Projeto de Lei

nO 4.606, de 1998, que dispõe sobre a autonomia de
gestão das Organizações Militares Prestadoras de
Serviço da Marinha e dá outras providências.
Pendente de pareceres das Comissões: de
Trabalho de Administração e Serviço Público; de
Relações Exteriores e De Defesa Nacional; de
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação.

Obs.: Se aprovado o Requerimento de
urgência.

URGÊNCIA
(Art. 151, I, j do Regimento Interno)

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 575-A, DE 1997
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 575, de 1997, que aprova o
texto do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas
Nucleares, concluído em 1° de julho de 1968, com
vistas à adesão pelo Governo brasileiro; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
Haroldo Sabóia, Matheus Schmidt, Sérgio Miranda,
Luiz Eduardo Greenhalgh e Marcelo Déda (Relator:
Sr. Nilson Gibson).

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 40 minutos)
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Ata da 118ª Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 30 de junho de 1998

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Nilson Gibson,
§ 2J. do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 18 HORAS COMPARECEM OS SENHO-
RES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Zé Gomes da Rocha
Luciano Castro

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues 
PTB; Moisés Lipnik - PL.

Amapá

Murilo Pinheiro - PFL; Ségio Barcellos - PFL;
Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Hilário Coimbra - PSDB.

Amazonas

Euler Ribeiro - PFL; João Thomé Mestrinho 
Bloco/PMDB; José Melo - PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PDT; Moisés Bennesby 
PSDB.

Acre

Emilio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Regi
na Lino - Bloco/PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Freire Júnior - Bloco/PMDB; Osvaldo Reis 
PPB; Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Antonio Joaquim Araújo - PL; Davi Alves Silva
- PPB; Eliseu Moura - PL; Francisco Coelho - PFL;
Magno Bacelar - PFL; Pedro Novais - Bloco/PMDB;
Remi Trinta - PL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PSDB; Antonio dos Santos 
PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB;

Firmo de Castro - PSDB; José Linhares - PPB;
José Pimentel - PT; Leonidas Cristino - PPS; Paes
de Andrade - Bloco/PMDB; Pimentel Gomes - PPS;
Roberto Pessoa - PFL.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; Ciro Nogueira 
PFL; Felipe Mendes - PPB; João Henrique - Blo
co/PMDB; Julio Cesar - PFL; Mussa Demes - PFL;
Paes Landim - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Iberê Ferreira - PPB; João Faustino - PSDB;
Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Enivaldo Ri
beiro - PPB; José Aldemir - Bloco/PMDB; José Luiz
Clerot - Bloco/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB;
Roberto Paulino - Bloco/PMDB; Wilson Braga 
PSDB.

Pernambuco

Femando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - PSB;
Inocêncio Oliveira - PFL; João Colaço - PSB; José
Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge - PFL; José
Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB;
Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Pedro
Correa - PPB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel Car
valho - PPB; Silvio Pessoa - Bloco/PMDB; Wilson
Campos - PSDB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres 
PSDB.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS; Corio
lano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eraldo
Tinoco - PFL; Eujácio Simões - PL; Geddel Vieira
Lima - Bloco/PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime
Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jaques Wagner-
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PT; João Almeida - PSDB; ,João Leão - PSDB; Joni
val Lucas - PFL; ,Jorge KhoUl'J - PFL; .José Carlos
Aleluia - PFL; ~Iosé Lourenço - PFL; .José Rocha 
PFL; Leur Lomanto - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz
Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro Irujo 
Bloco/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Sergio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz
- PFL; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antonio do Valle - Blo
co/PMDB; Aracely de Paula - PFL; Carlos Melles 
PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL: Fernando Diniz - Blo
co/PMDB; Genésio Bernardino - Bloco/PMDB; Her
culano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha
- PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro 
PTB; Jaime Martins - PFL; Joana Darc - PT; João
Fassarella - PT; João Magalhães - Bloco/PMDB;
José Rezende - PPB; José Santana de Vasconcel
los - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Besone 
PTB; Marcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima
- Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Ma
rio Assad - PFL; Mauro Lopes - PMDB; Nilmario
Miranda - PT; Odelmo Leão - PPB; Osmanio Perei
ra - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander 
PTB; Philemon Rodrigues - PTB, Roberto Brant 
PSDB; Romel Anizio - PPB; Saraiva Felipe - Bloco
- PMDB; Sergio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro 
Bloco - PMDB; Tilden Santiagé) - PT; Wagner do
Nascimento - PPB; Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco - PMDB; João Coser
PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vi
cente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata 
Bloco - PMDB; Robelio Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB;
Alvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL; Candi
nho Mattos - PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Femando Gonçalves - PTB; Fran
cisco Silva - PPB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - PCdoB; Laprovita Vieira - PPB; Laura Car
neiro - PFL; Lindberg Farias - PSTU; Mareio Fortes
- PSDB; Milton Temer- PT; Moreira Franco - Bloco
- PMDB; Nilton Cerqueira - PSDB; Roberto Jeffer-
son - PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Rubem

Medina - PFL; Sergio Arouca - PPS; Simão Sessim
-PPB.

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Fer
reira - PSDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Amaldo Madeira - PSDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB:; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB;
De Velasco - Bloco - PRONA; Delfim Netto - PPB;
Duilio Pisaneschi - PTB; Eduardo Jorge - PT; Fran
co Montoro - PSDB; Helio Bicudo - PT; Ivan Va
lente -- PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto
- PFL; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB;
José Genoino - PT; José Pinotti - PSB; Koyu lha
- PSDB; Maluly Netto - PFL; Mauricio Najar 
PFL; l\Ielson Marquezelli - PTB; Zimbaldi - PSDB;
Sílvio Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT; Tuga
Angerami - PSDB; Vicente Cascione - PTB; Wag
ner Flossi - Bloco/PMDB; Welson Gasparini 
PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - PTB;
Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Ro
gério Silva - PFL; Tete Bezerra - Bloco/PMDB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante 
PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Blo
co/PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan 
Bloco/PMDB; Maria Valadão - PTB; Orcino Gonçal
ves - Bloco/PMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro
Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB; Sandro Mabel
- Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB;
Djalma de Almeida Cesar - Bloco/PMDB; Flávio
Ams - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB;
José l30rba - PTB; Luciano Pizzatto - PFL; Moacir
Micheletto - BLoco/PMDB; Padro Roque - PT; Rei
nhold Stephanes - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB;
Valdomiro Meger - PFL.
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Santa Catarina

Derdo Knop - PDT; Edinho Bez - Blo
co/PMDB; Edison Andrino - Bloco/PMDB; João Ma
tos - Bloco/PMDB; Milton Mendes - PT; Neuto de
Conto - Bloco/PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir
Colatto - Bloco/PMDB; Vanio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta ,.... PPB; Airton Dipp - PDT; Arlindo
Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardi
nal - PDT; Darcisio Perondi - Bloco/PMDB; Enio
Bacci - PDT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetier Júnior
- PPB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Mat
heus Schmidt - PDT; Mendes Ribeito Filho - Blo
co/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel
- Bloco/PMDB; Renan Kurtz - PDT; Valdeci Oliveira
- PT; Waldomido Fioravante - PT; Wilson Cignachi
- Bloco/PMDB; Veda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista
de presença registra o comparecimento de 300 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ARLINDO VARGAS, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa

se às

IV - BR§YES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re

visão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, na semana passada, mais uma vez assisti
mos a diversas manifestações referentes à disputa
presidencial. Gostaria de referir-me, em particular, à
preocupação de empresários do Rio de Janeiro, se
não me engano representantes da Federação do
Comércio, que anunciavam a intenção de, neste 1.2
de julho, promover um movimento para reduzir cus-

tos de produtos de supermercados, como maneira
de homenagear o Plano Real pelo seu quarto ano,
bem como propiciar ajuda ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso na sua campanha eleitoral.

É evidente que a redução dos custos de ali
mentos tem um apelo que não pode ser negado,
pois todos queremos que os gêneros de primeira ne
cessidade, da cesta básica, tenham seus preços di
minuídos. Agora, é muito estranha a generosidade
desses empresários, sobretudo em meio a um pro
cesso eleitoral em que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso cai nas pesquisas ou enfrenta a possi
bilidade concreta de ter que ir ao segundo turno.

A atitude demagógica e eleitoreira desses em
presários do comércio reveste-se de um cinismo
sem precedentes, o que acho lamentável. Se eles
querem ajudar o Prol. Fernando Henrique Cardoso,
poderiam apresentar proposta de maior profundida
de e valor social, como, por exemplo, uma campa
nha para geração de empregos, empregando cada
um deles cinco ou dez pessoas e combatendo, as
sim, nossa mazela principal, uma das "heranças mais
dramáticas deste Governo.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso é
hoje conhecido como mãe dos banqueiros e pai do
desemprego, pelos altos índices alcançados por este
item durante seu Governo. Portanto, seria interes
sante se esses generosos empresários, que estão
hoje homenageando o Plano Real, promovessem
uma campanha para geração de empregos, a fim de
caracterizar sua intenção de ajudar o País a enfren
tar a crise social. Com esse movimento, parece que
eles estão apenas virando cabos eleitorais do Prof.
Cardoso, agoniados com a possibilidade da vitória
de Lula. Por isso, utilizam-se desse expediente de
magógico e cínico, de reduzirem o preço dos alimen
tos durante os dois ou três meses da campanha elei
toral. Posteriormente, ir.ão aumentar novamente os
preços. Além do maios: isso revela ainda a margem
de lucro que existe nas atiVídades desses empresá
rios, que de generosos não têm nada. Eles apenas
fazem parte dessa máquina brutal que tenta a todo
custo manter este Governo socialmente insensível,
de ricos empresários, a serviço do grande capital,
da agiotagem e da ciranda financeira internacio
nal, que vende o País, privatiza empresas importan
tes como a Telebrás, promove o desmanche das
universidades e não tem capacidade para negociar,
com um mínimo de respeito, com professores e ser
vidores das instituições federais de ensino.

Portanto, Sr. Presidente, quero denunciar a ati
tude demagógica dessa máquina brutal que tenta
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garantir a vitória de Fernando Henrique Cardoso, re
gistrando que essa articulação criminosa, perversa,
cínica e hipócrita de empresários e banqueiros não
vai prosperar, porque não será a redução de preços
nos supermercados, durante a campanha eleitoral,
que vai resolver a crise.

Termino meu pronunciamento enfatizando que
se esses empresários tivessem vontade e dignidade
para enfrentar a crise social e homenagear o Plano
Real ou coisa que o valha promoveriam uma cam
panha para que cada um deles empregasse dez
ou vinte pessoas, dentro das regras da legislação
trabalhista, combatendo, dessa maneira, o desem
prego. Tenho certeza de que assim estariam aju
dando o País e o Sr. Fernando Henrique Cardoso,
sem se utilizarem dessa atitude criminosa, cínica,
hipócrita e demagógica de anunciar redução nos
preços de alimentos durante o período eleitoral,
para tentar reverter o declínio do Presidente, res
ponsável pela crise social que vai derrotá-lo em 4 de
outubro.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, são quatro anos
de Plano Real e a lengalenga é a mesma: a inflação
está sob controle.

Muito bem! Ótimo! Parabéns! Só que para bol
sos vazios não há moeda forte e para bolsos vazios
não tem sentido dizer que a moeda está estabiliza
da. Precisamos saber como se distribui a renda do
País e como nossa economia poderá beneficiar as
populações.

O que queremos saber é o preço que o País
está pagando para sustentar artificialmente uma es
tabilidade monetária que não se preocupa com os
problemas fundamentais. Os salários dos servidores
públicos, por exemplo, estão congelados e todo ano
o Governo diz que não concederá reajuste. Isso é ri
dículo. Vimos o preço que a agricultura pagou e está
pagando para sustentar o Plano Real. De 1.Q de julho
de 94 a 30 de junho de 95, foram 10 bilhões de reais
de prejuízo para a agricultura sustentar o referido
Plano. Estamos vendo o patrimônio do País ser ver
gonhosamente vendido a preço vil para sustentar
esse Plano Real.

E estamos, sobretudo, diante do mais grave
problema: o desemprego em massa em toda a parte.
Tanto no campo quanto nas cidades, tanto nas gran
des Capitais quanto nas pequenas não existe lugar
em que não se ouça a mesma conversa: desempre
go mais desemprego. E o Governo cada vez mais
promove o desemprego com a sua política perversa
contra os funcionários públicos.

Sr. Presidente, recebi cópia de correspondên
cia enviada pelo Assessor do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Antas ao Coordenador de Defe
sa da Sudene em que denuncia a forma como estão
sendo distribuídas as cestas básicas e a formação
de comissões encarregadas da listagem das frentes
de trabalho para o enfrentamento da seca. Todos
sabem que tudo isso está sendo manipulado de for
ma vergonhosa, para fazer politicagem baixa, clien
telista, que irá dar preferência única e exclusivamen
te àqueles que estão do lado do Governo. Ninguém
da Oposição pode participar.

Recebi correspondência, repito, a mim enviada
pelo Sr. Pedro de Souza, Assessor do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Antas, Estado da Bahia, na
qual S. S.ª faz uma série de denúncias sobre a for
ma como as comissões estão sendo constituídas
nos Municípios. Isso não passa, mais uma vez, da
reprodução de prática que conhecemos de todas as
outras secas: transformar a miséria e a fome do
povo numa indústria da seca para beneficiar chefes
políticos e oligarquias atrasadas do Nordeste.

Portanto, apelo ao Superintendente da SUDE
NE para que faça a devida fiscalização e corrija as
distorções na distribuição de alimentos aos famintos
da seca do Nordeste.

Solicito a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que ao meu
pronunciamento seja anexada a correspondência a
que me referi.

CORRESPONDÊNCIA A QUE SE RE
FERE O ORADOR:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
DE ANTAS - BAHIA

Ao Coordenador da Defesa da Sudene
Dr. Mário Jorge
Recife - Pernambuco

Em virtude de várias irregularidades ocorridas
neste município de Antas, Estado da Bahia, onde a
Comissão Municipal foi formada de forma irregular
conforme ralação a seguir:

1) Francisco de Assis Silva - Representante da
Câmara (situação);

2) André Gonçalves Ribeiro - Representante
da Câmara (oposição), não compareceu à reunião
em virtude de não concordar com sua indicação.

3) Maria Eunice da Silva - Representante do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Obs: A mesma
é Suplente do Conselho Fiscal do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais, deixando de lado o Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
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4) Eleno José dos Santos Lima - Repre
sentante da Igreja Católica (Pároco do Sítio do Quin
to).

5) Raniere Gama Matos - Representante da
Igreja Adventista do 72 Dia. Obs: Secretário do Pre
feito de Antas.

6) Evaldo Santos de Jesus - Representante
dos Agentes Comunitários da Saúde. Pessoa ligada
ao Prefeito e ex-funcionário do mesmo.

7)José Alves - Representante da EBDA. Sim
ples funcionário, deixar de lado o encarregado da
EBDA.

8) Maria José Matos Barreto - Representante
dos professores. Obs: Presidente de uma Associa
ção Comunitária fantasma, pois não tem associados
e pertence ao Prefeito de Antas.

9) Paulo - Representante dos Assistentes Co
munitários. (Funcionário desta Prefeitura).

10) Gleide Celma Dantas - Representante do
Ministério Público. Obs. Funcionária do cartório da
Vara Cível, partidária do Prefeito de Antas e vizinho
de casa.

11) Aldrovando Félix do Nascimento - Repre
sentante da Prefeitura de Antas. Atual Prefeito.

Esta Comissão foi formada de última hora, fa
zendo convite a estas pessoas e deixando de lado a
orientação da Sudene, que indicava em uma relação
a esta Prefeitura como deveria proceder para a for
mação desta Comissão.

Como se isso não bastasse a cesta básica libe
rada para esta região através da Sudene, não chega
a 10 kg, contrariando as informações prestadas pela
imprensa nacional a qual diz que a cesta básica a
partir do mês de junho viria compondo 19k9. Para
piorar a situação quem distribui a cesta básica não é
a Comissão Municipal e sim os funcionários da Pre
feitura. Para culminar com todos esses desmandos a
esposa do Prefeito, a Sra. Maria Verônica Matos do
Nascimento e alguns funcionários municipais e al
guns cabos eleitorais do Prefeito de Antas, estão de
casa em casa das pessoas que supostamente vota
ram com ele na eleição passada e estão pegando as
identidades destas pessoas para colocarem numa
relação de beneficiários do Programa das Frentes de
Trabalho, liberadas pelo Governo Federal através da
Sudene.

Sr. Coordenador, pedimos a Vossa Excelência
providências no sentido de apurar essas irregularida
des o mais urgente possível.

Desde já contamos com a vossa presteza na
defesa dos direitos desta camada da sociedade tão
marcada e tão sofrida.

Pedro Jerson de Souza
Assessor.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, fico um pouco constrangida ao ouvir os
discursos que os nobres Parlamentares fazem n~ste

plenário contra as atitudes do Governo Federal.
Temos um governo que recebe a aprovação do

povo. Temos um governo, responsável pelo Plano
Real, que proporciona comida a todos, e todos estão
felizes. Não sei por que tantas críticas, às vezes de
sordenada, sem pé nem cabeça. Poderíamos fazer
uma crítica séria, sim! Poderíamos fazer oposição
séria, inteligente, que resolvesse alguma coisa, mas
não uma oposição que fala por falar.

Fico horrorizada com o que dizem. Viemos de
São Paulo até aqui para discutir importantes maté
rias. E temos muitas matérias que poderão ser dis
cutidas e até votadas hoje.

Falam do Governo, criticam-no e colocam a
culpa de tudo o que acontece no Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. Quanto à seca, dizem que S.
Exa. não faz nada, que não vai a lugar nenhum. Não
agüento mais esse discurso da Oposição!

Gosto de oposição inteligente. Gostaria que ela
chegasse aqui e criticasse algo que pudesse real
mente ser criticado. Criticam o Plano Real, a infla
ção, mas o povo está feliz.

As pesquisas de opinião comprovam que o
povo está feliz e quer Fernando Henrique Cardoso
na Presidência. Se tem de haver oposição, que seja
eficiente, direta e inteligente. Não agüento mais che
gar ao plenário e ouvir o mesmo discurso, a mesma
lengalenga. Falam mal de Fernando Henrique Car
doso de norte a sul, como se houvesse algo inde
cente. É um Governo correto, honesto, que faz tudo
em benefício do povo. Há algo errado? Sim. Ainda
há o que fazer? Sim. É possível fazer melhor? Sim.
Assim deve ser a crítica.

Sou uma mulher consciente. Sou do PSDB
consciente, que recebe críticas, mas elas não po
dem ser feitas dessa maneira. De repente, a crítica é
total, generalizada e, o que é pior, com graves acu
sações às pessoas. Isso é horrível. PodemPode-se
se criticar idéias, governos, administrações, mas não
pessoas simplesmente. Neste plenário, já ouvi mui
tas grosserias e acusações.

Se, um dia, o PSDB, o PPB e o PFL estiverem
na oposição e o Governo for do Lula ou de outro
candidato à Presidência que venha a se eleger, que
ro ver qual será o comportamento. Será que vamos
fazer oposição nesse nível, com essa baixaria? Não
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agüento mais os discursos iguais contra o que o
povo gosta e quer. Deve se fazer críticas? Sim. Te
mos de criticar o que tem de ser criticado, mas com
inteligência e isentando pessoas.

Era o que a tinha a dizer.
O SR. JOÃO LEÃO (PSDB - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
avaliando o que foi dito nesta Casa sobre o Plano
Real, nos quatro anos que o antecederam tivemos
dois de crescimento do Produto Intemo Bruto, segui
dos de dois de recessão. A taxa média de cresci
mento no período foi negativa: 0,2%, ou seja, a eco
nomia do País não crescia. Depois do Plano Real,
de 1994 até 1997, o PIB cresceu 17% a uma taxa
média de 4% ao ano, ultrapassando a renda per ca
pita o patamar de 5 mil dólares.

Depois da implantação do Plano Real, a agri
cultura pôde dar um salto. A produção de grãos, que
antes era de 67 milhões de toneladas anuais, pas
sou para a média de 77 milhões. E o saldo da balan
ça comercial agrícola pulou de 8,7 bilhões de dóla
res em 1994 para 11,2 bilhões de dólares em 1997.
Esses dados são irrefutáveis.

Há outros exemplos expressivos de mudanças
para melhor na área educacional, conforme está de
monstrando o Ministro Paulo Renato. O Brasil é um
país continental, e se a educação municipal não está
melhorando na ponta, os Prefeitos dos Municípios
são os culpados. Mas, ainda assim, há uma série de
Municípios brasileiros nos quais a educação é um
exemplo. Posso citar centenas deles. Isso acontece
também na área habitacional e nos demais campos
de atividade.

A grande mudança proporcionada pelo Plano
Real, a mudança que será o trampolim do salto de
progresso que o Brasil dará em breve, está na mod
ernização de sua infra-estrutura. São as 42 obras do
Programa Brasil em Ação: hidrovias, ferrovias e ro
dovias.

Sr. Presidente, este Governo recuperou a
maioria das rodovias do País. Só os caminhoneiros
sabem disso. V. Exas. que apenas usam como meio
de transporte o avião não conhecem a situação. An
tes era o caos; agora aí estão ferrovias, rodovias e
portos no\(os, o oleoduto Brasil-Bolívia, novas usinas
hidrelétricas, linhas de transmissão, projetos de ha
bitação, de saneamento e de irrigação. O conjunto
das obras, que deverá ser concluído até 1999, tem
capacidade de gerar 3 milhões e 700 mil postos de
trabalho, número que se multiplicará quando a inicia
tiva privada passar a explorar integralmente as pos
sibilidades abertas.

A partir daí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ninguém segurará este País, principalmente
com a reeleição do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
solicita aos Srs. Deputados que se encontram em
seus gabinetes, nas Comissões Permanentes, nas
Lideranças do Governo e dos diversos partidos polí
ticos que compareçam ao plenário, pois constam
nove itens da pauta da Ordem do Dia. Apenas 247
Srs. Parlamentares registraram presença no painel.
O quorum necessário para se iniciar a Ordem do
Dia é 257, ou seja, faltam dez Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Jarbas Lima.

O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
normalmente evito o tipo de pronunciamento que fa
rei agora. Não porque nele não veja mérito, mas por
que às vezes somos colocados sob suspeição sobre
a sinceridade do que fazemos. Mas preciso registrar
que, visitando meu Estado no final da semana pas
sada, mais precisamente de sexta-feira para sába
do, estive na cidade de Passo Fundo, onde fiz ques
tão de visitar um velho amigo, professor, economis
ta, diretor de jornal, jornalista, membro da Academia
Rio-Grandense de Letras, Dr. Dyogenes Auildo Mar
tins Pinto.

Visitando a sede do Diário da Manhã, segura
mente um dos jornais mais importantes do Estado,
renovei a admiração que aprendi a ter por aquele ci
dadão, pela forma como falava do seu jornal, como
se referia às suas obras sociais, à sua participação
no Lions Club, entidade de que foi governador.

Dyogenes foi um homem que nos encantou
pela sua maneira de ser, pelo que dizia e pelas suas
preocupações com a sociedade e com os problemas
comunitários.

Particularmente nesse dia, de sexta para sába
do, chamou-me atenção sua dedicação ao Hospital
de Olhos que será instalado brevemente em Passo
Fundo. Ele me afirmava que o hospital disporá de
uma das melhores e mais modernas instalações no
gênero da América Latina. Falou sobre os aparelhos
que estava conseguindo trazer da Alemanha. Notei
que ele queria falar desses assuntos, como sempre
fazia quando nos encontrávamos - contando ainda
com a companhia do Dr. Paulo Ferenci -, mas esta
va um pouco apressado, mexendo em papéis. Per
guntei o que estava acontecendo, ao que ele res
pondeu que embarcaria no início da noite para São
Paulo, de onde seguiria para Birmingham, na Ingla-
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terra, para participar de um encontro internacional do
Lions Club. Ele liderava a comitiva do Lions Club de
todos os Estados brasileiros nesse conclave interna
cional.

Isso, como disse, aconteceu de sexta para sá
bado. Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
recebo em meu gabinete a notícia de que meu ami
go Dyogenes Auildo Martins Pinto faleceu em Bi
rmingham.

Aquele homem que estava lá, entregue, como
sempre fez durante toda sua vida, à luta por soluçõ
es para os problemas sociais, um homem com enor
me responsabilidade e com tempo seguramente Iimi
tadíssimo, não esquecia seus compromissos mais
próximos. Ele comandaria a caravana dos brasileiros
em Birmingham, precisando resolver problemas de
transporte e acomodação em um encontro de milha
res de pessoas. Mesmo assim, não esqueceu de
seus compromissos mais próximos: o funcionamento
do hospital, seu jornal, onde me encontrei com ele,
suas aulas na universidade.

Esta figura faleceu no exterior, longe de sua
Passo Fundo, do seu Estado, de sua região. Imagi
no as dificuldades e o embaraço para vencer a buro
cracia quase desumana que envolve a liberação do
corpo de uma pessoa que falece nessas circunstân
cias. Esse fato aconteceu hoje, deve ter sido pela
madrugada.

O que fazer a não ser esperar que seus fami
liares e milhares de amigos por todo o Brasil estejam
acompanhando os trabalhos da Câmara dos Depu
tados e especialmente este meu registro? É o míni
mo que posso fazer pela gigantesca e extraordinária
obra que esse homem realizou. Estou convicto de
que é muito pouco, mas estou resgatando uma me
mória que agora há de ser cuidada com muito mais
carinho. Infelizmente, só com o passamento das
pessoas nos dedicamos a interpretar e a julgar seus
feitos, suas obras, sua postura. No caso do Dyoge
nes, a postura do jornalista, do economista, do pro
fessor universitário, do humanista que se dedicou à
causa do Lions. É o que posso fazer, na certeza, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de que estou
homenageando à memória de um dos grandes ho
mens do meu Estado.

Há de ser verdade que desta vida não se leva
mais do que a vida que se leva. Só somos grandes e
importantes pelas obras que tivemos a capacidade
de deixar para os nossos semelhantes. Esse ho
mem, com suas obras, deixa uma riqueza extraordi
nária, para as quais só o tempo permitirá um julga
mento justo.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
Deputado Jarbas Lima, a Mesa, com pesar, solidari
za-se com a enlutada família do ilustre jornalista
Dyogenes Martins Pinto, de Passo Fundo, encami
nhando a ela mensagem de condolências.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Betinho Rosado.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, inicialmente manifesto minha satisfação de
ver os trabalhos desta Casa sendo conduzidos por
V. Exa., Deputado Nilson Gibson, um dos Parlamen
tares mais assíduos a este plenário, mais combat
ivos na defesa dos interesses do seu Estado, do seu
ideário e dos princípios informadores da sua forma
ção jurídica. Posso testemunhar em todos os cantos
do Brasil o grande trabalho que V. Exa. executa na
Câmara dos Deputados.

Mas, Sr. Presidente, a satisfação decorre tam
bém do fato de estarmos hoje neste plenário trazen
do a mensagem de um líder do interior do Rio Gran
de do Norte, Chico Germano, tantas vezes Prefeito
do Município de Rodolfo Fernandes. Com quase 70
anos de idade, Chico Fernandes resistiu à seca e às
dificuldades políticas de sua cidade, lutando, como
sempre, para que o Rio Grande do Norte crescesse
e melhorasse.

E foi com o intuito de melhorar o atendimento à
população, tanto de seu Estado quanto do Nordeste
como um todo, que o Prefeito Chico Germano en
viou carta ao Presidente da República comentando
as ações desenvolvidas no Nordeste pelos Gover
nos Federal, Estadual e Municipais neste momento
difícil por que passa toda a população.

Diz Chico Germano em sua carta dirigida ao
Presidente da República:

Tomo a liberdade de me dirigir ao se
nhor para falar sobre esta seca a que esta
mos assistindo no Nordeste do nosso queri
do País.

Entendendo, Sr. Presidente, que esta
seca é a mais severa que se tem conheci
mento e com certeza a mais desorganizada
se observarmos os relatos que faço a se
guir:

1) A assistência aos flagelados está
acontecendo de forma desarticulada e com
discriminação;

2) O título de eleitor é o documento
exigido I"qra se ter direito aos benefícios go
vernamentais;
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3) Não se leva em consideração o do
micílio do trabalhador e outros estados que
evitam o deslocamento das pessoas para
prestar serviços em obras distintas;

4) O cadastramento das famílias induz
às formas mais cruéis de exclusão, favore
cendo a população a optar pela migração
para centros urbanos e em conseqüência
mais marginalização;

5) Talvez o pior malefício esteja acon
tecendo na ação do Banco do Nordeste, tra
tando os agricultores coril indiferença e des
prezo, principalmente pelo péssimo trata
mento às pequenas cooperativas desta re
gião que efetivamente poderiam viabilizar a
pequena produção através de suas agroin
dústrias, como forma de mudar o atraso tec
nológico com melhores lucratividades na ati
vidade rural.

Espero ter transmitido a V. Exa. minha
angústia e volto a acrescentar, como exem
plo as exigências do Banco do Nordeste
para se acatar propostas de financiamento,
que eles exigem que o agricultor tenha os
seguintes parâmetros:

a) Proposta de R$35.000,OO, o agricul
tor terá de comprovar faturamento da ativi
dade rural de R$84.000,OO/ano;

b) Para proposta de R$50.000,OO terá
de ter obtido rendimento de
R$500.000,OO/ano, o que significa dizer que
só financiará grandes empresas ou agricul
tores bem sucedidos e que não precisam de
recursos emergenciais.

Por último, externo minhas preocupa
ções quanto à continuação de seu programa
de governo para mudar o Brasil, quando
vejo sua reeleição ameaçada pela indigna
ção da população rural, especialmente os
proprietários ameaçados na sua sobrevivên
cia pelos erros dessas políticas.

Aguardo suas considerações e provi
dências ao assunto.

Atenciosamente - Francisco Germa
no Filho, Agricultor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa
carta de Chico Germano é, na verdade, o gemido do
sertanejo causado pela dor da seca e pela falta de
assistência govemamental. Tenho visto neste plená
rio repetidos pronunciamentos de colegas sobre o
problema da seca. O gemido de Chico Germano é

um grito autêntico, voltado para os problemas que
estamos enfrentando.

Queira Deus que o Presidente da República te
nha lido a carta e possa, diante da sensibilidade des
se homem do meio rural do Rio Grande do Norte,
modificar o programa de emergência para atender
de forma mais completa o agricultor nordestino, o
trabalhador rural nordestino, que precisa dessa ação
corrigida, como quer Chico Germano.

Durante o discurso do Sr. Betinho Ro
sado, o Sr. Nilson Gibson, § 21 do art. 18 do
Rgimento Interno deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
painel registra a presença de 258 Srs. Deputados e
V. Exa. já se encontra presidindo os trabalhos. As
sim, devemos dar início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo
co os Srs. Deputados e Líderes a virem ao plenário
para darmos início à Ordem do Dia.

Antes disso, porém, concedo a palavra ao no
bre Deputado Arlindo Vargas.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, tenho a honra de comunicar a esta Casa
que, em convenção democrática, o meu partido, o
Partido Trabalhista Brasileiro, pela deçisão dos seus
convencionais, por 121 votos a 90, decidiu apoiar e
coligar-se com o Exmo. Sr. Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso para sua reeleição.

Nós, do Partido Trabalhista Brasileiro, fomos
um dos três pilares da campanha de Fernando Hen
rique Cardoso quando da sua cóndidatura, participa
mos do seu governo, nos erros e nos acertos, e es
tamos de consciência tranqüila porque foi de forma
democrática e livre que o nosso partido assim deci
diu.

Para nós da bancada que dá sustentação ao
Governo, que muitas vezes desta tribuna o defende
mos e outras vezes, também desta tribuna, cumpri
mos a obrigação de indicar caminhos e fazer críticas
construtivas, é uma honra continuar nesse plano.

Críticas ao Governo ouvimos diariamente, mas
digo com absoluta convicção que a maioria delas
não possui consistência, porque precisamos saber
que estamos em uma economia globalizada. E quem
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poderia dizer há alguns anos ou até mesmo há al
guns meses que economias consideradas expressi
vas e fortes estariam hoje enfrentando enormes difi
culdades?

Cito, por exemplo, a economia japonesa, que
teve de socorrer-se da ajuda dos Estados Unidos da
América para não quebrar totalmente. É claro que
nessa economia globalizada também enfrentamos
problemas, mas a coragem, a dedicação e o espírito
de brasilidade do nosso Presidente de, aos sinais de
degeneração da economia mundial, lançar um paco
te - antipopular, é claro, mas muito corajoso - para
sustentar a nossa economia fez com que o dinheiro
que veio do exterior não saísse do nosso querido
Brasil.

Felizmente, temos um Presidente corajoso e
decidido que tem de continuar essa obra de manter
o Brasil progredindo, com dificuldades - sim, nós sa
bemos. Mas também posso dizer que, se não fosse
a decisão do Presidente e de sua base de sustenta
ção no Congresso Nacional, estaríamos em situação
pior. Nossa economia estaria em estado semelhante
à de alguns países asiáticos que perderam tudo.

Estamos superando as dificuldades. Os juros,
que foram elevados para salvar nossa economia, já
baixaram ao patamar de antes de os problemas co
meçarem. E, por isso, apoiar a reeleição é sem som
bra de dúvida o dever de homens dedicados que
querem um Brasil melhor, um Brasil que sabemos
ainda tem e terá dificuldades, mas que haverá de
progredir em favor do povo brasileiro, especialmente
dos mais necessitados. Manter a estabilidade é im
portantíssimo para que os mais pobres pelo menos
possam se alimentar com mais dignidade e para que
possamos, por exemplos, diminuir os índices mortali
dade infantil, como já está ocorrendo. E isso nin
guém pode contestar. Nos dois últimos anos dimi
nuiu em 26,4% a mortalidade infantil, o que significa
deixar de morrer uma criança em cada quatro crian
ças que morriam antes do primeiro ano de idade.

Isso é progresso, é trabalhar em favor dos
mais pobres! Estamos passando por algumas dificul
dades que servirão para que o povo brasileiro possa
viver melhor.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, pouca publicidade tem se
dado ao trabalho realizado pelo Fórum Nacional da
Agricultura, órgão que reúne representantes de to
dos os setores da economia do setor primário brasi
leiro. Em pouco mais de dois anos de funcionamento

a entidade conseguiu costurar um modelo consen
sual, já aceito por mais de trezentos representantes
da agropecuária e agroindústria nacional, e que pre
tende propor um novo modo de funcionamento para
este que é hoje o segmento econômico que mais
gera empregos no País.

Numa lúcida análise da importância desse tra
balho, o jornalista Joelmir Beting, em sua coluna pu
blicada na última quarta-feira em O Estado de
S.Paulo, afirmou ser Ma reforma agrária, se conduzi
da sem embromação burocrática e sem picaretagem
ideológica", uma forma de resolver o problema de
grande contingente de agricultores "vocacionados e
já adestrados para as duras lides do campo". E ad
verte, Sras. e Srs. Deputados: "Mas de nada adian
tará uma competente reforma agrária sem, antes
dela, uma profunda reforma agrícola, capaz de resol
ver o problema empresarial de 3,8 milhões de famí
lias com terra".

Esta é, também a nosso ver, a questão crucial
que deve ser discutida prioritariamente. As políticas
agrícolas, a exemplo do que vem ocorrendo com su
cesso no setor industrial, têm também de ser sincro
nizadas com o espírito de modernidade que se pre
tende para um mercado globalizado.

Romper com paradigmas arraigados desde o
século dezenove para ingressar em igualdade de
condições no competitivo cenário que vem sendo
traçado para a economia do século vinte e um, admi
to, não é tarefa fácil nem a ser executada por ama
dores. O novo modelo deve necessariamente passar
por atenções hoje negligenciadas pelos planejadores
oficiais.

Deve considerar a agropecuária como ativida
de que, por sua importância estratégica e pelos ris
cos que incorpora, merece investimentos especiais.
E quais seriam esses investimentos, Sras. e Srs.
Deputados? Alguns, para nós, são muito visíveis. O
aperfeiçoamento nas linhas de crédito e maior oferta
de financiamentos; uma p.olítica definida de preços
mínimos; melhoria das condições viárias para o es
coamento da produção e um sistema eficiente de
previsão de safra que dê ao produtor segurança na
hora de investir.

Não podemos também deixar de entender
como investimento de alto retorno a capacitação de
profissionais da pesquisa e extensão rural, esses úl
timos de crucial importância para levar à pequena
produção as orientações necessárias ao prossegui
mento da tarefa de produzir mais e melhor.

Estes são apenas alguns dos itens que têm de
ser considerados numa reforma agrícola consoante
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com o tamanho e importância do setor primário na- a década de 60, e a incapacidade de se acompanhar
cional. o acelerado ritmo de avanço científico e tecnológico

Acredito, Sr. Presidente, que, pelo rigor científi- mundial.
co de suas avaliações e pela seriedade de seus inte- As universidades públicas, Sras. e Srs. Depu-
grantes, o Fórum Nacional da Agricultura deverá tados, precisam de socorro, urgente, pois elas rep-
apresentar brevemente às autoridades do Governo resentam o esteio científico do nosso País. Numa
Federal, propostas que resgate o Brasil do atraso de época em que, cada vez mais, o conhecimento e a
sua política agrícola, incompatível com a capacidade informação são valorizados, vamos dar a elas e
inovadora de seus agentes e com a busca da mo- aos seus professores a importância que merecem,
dernidade tão sonhada para o País. no contexto de uma economia globalizada. Uma

A SRA. MARIA VALADÃO (PTB _ GO. Pro- Nação que se preza não pode se calar frente aos
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. clamores da cultura de um povo. Os nossos filhos
e Srs. Deputados, trago aqui a minha preocupação estão igualmente pagando o alto preço de um im-
pela crise por que passa a universidade pública bra- passe prolongado, intransigente e inconseqüente.
sileira, crise esta que se reflete na redução de ver- Em virtude do aqui exposto, apelo ao Governo
bas para as Instituições Federais de Ensino Superior Federal, ao Ministro da Educação e à classe univer-
e, conseqüentemente, na deterioração das condiçõ- sitária, que não deixem morrer os ideais da educa-
es de trabalho dos professores universitários, no cor- ção, ou seja, a verdadeira filosofia do ensino e do
te do número de bolsas para pesquisa e pós-gradua- saber. Que o diálogo entre as partes prevaleça so-
ção, na falência dos hospitais universitários e no bre as questões políticas, em beneficio de todos, em
congelamento do salário dos docentes. beneficio do bem comum.

Além desses problemas, essa lamentável si- O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pro-
tuação tem acarretado um processo acelerado de nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
evasão e de aposentadorias precoces de professo- e Srs. Deputados, a administração pública brasileira
res qualificados e experientes, desestimulando a op- tem uma longa tradição de agir somente sob pres-
ção idealista pelo magistério. O esvaziamento dos são de crises. Os problemas, por mais graves que
quadros docentes das Universidades Públicas, em sejam, só são atacados quando seus efeitos não po-
função da defasagem salarial, tem trazido prejuízos dem ser mais contidos, quando os prejuízos já são
expressivos para a qualidade do trabalho acadêmi- inevitáveis.
co, em todas as suas esferas, ao desestruturar cur- Não temos conseguido, ao longo de nossa his-
sos de graduação, pós-graduação, grupos de pes- tória, manter a necessária continuidade de ações
quisa e atividades de extensão. para resolver alguns dos grandes problemas crôni-

Segundo os professores universitários, a pro- cos nacionais.
posta apresentada pelo Ministério da Educação alte- A situação de pobreza do Nordeste, causada,
ra profundamente a natureza e a função das Institui- entre outros fatores, pelas secas periódicas, é um
ções Federais de Ensino Superior. A avaliação pre- exemplo dessa forma de agir, de governar. Embora
vista fere o princípio constitucional da indissociabili- há mais de um século se conheça o ciclo das secas
dade entre o ensino, a pesquisa e a extensão ao hi- e a incapacidade da população nordestina para re-
pertrofiar as atividades em sala de aula, em detri- sistir a seus efeitos devastadores, ainda não foi insti-
mento das demais atividades acadêmicas como a tuída uma linha de ação de caráter permanente e
pesquisa e a extensão. efetivo para eliminar seus efeitos.

Em contrapartida, ao excluir os trabalhadores Na seca atual, que está apenas começando,
técnico-administrativos e docentes de 10 e 20 graus repete-se a nossa histórica imprevidência.
das Instituições Federais de Ensino, o Govemo está Desde início de 1997, portanto há mais de um
subestimando a importância de seus trabalhos no ano, a evolução do fenômeno EI NiílO, no Oceano
âmbito do ensino superior, em especial na formação Pacífico, vem indicando a possibilidade de profundas
de professores, na pesquisa em educação e na mul- mudanças climáticas, com a provável ocorrência de
tiplicação de experiências pedagógicas implementa- secas severas no Nordeste e de enchentes no Sul e
das nos programas de extensão. Centro-Sul do Brasil.

Quanto ao corte de bolsas para pesquisa, res- O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
salte-se que o fato representa um retrocesso nos com base em dados fornecidos por satélites, vem
avanços obtidos pelo País na pós-graduação, desde acompanhando de perto a evolução do EI Nino. o



Como exemplo de investimento efetivo e que
traria resultados de caráter permanente em termos
de combate às secas do Nordeste, lembramos o
projeto de transposição de águas do rio São Francis
co.

Na sua concepção mais modesta, conforme
vem sendo formulado pela Secretaria de Políticas
Regionais do Ministério do Planejamento e Orça
mento, a transposição de cerca de 70 metros cúbi
cos por segundo de água do rio São Francisco, feita
logo a jusante da barragem de Sobradinho, benefi
ciará diretamente e de forma permanente mais de 6
milhões de pessoas nos Estados de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grand~ do Norte e Ceará.

Em Pemambuco, serão beneficiados quase
400 mil moradores das regiões de Salgueiro, Brígida
e Moxotó. Na Paraíba, serão quase 2 milhões de be
neficiados nas áreas de Piancó, Piranhas, Paraíba,
Campina Grande e Zona da Mata. No Rio Grande do
Norte, serão cerca de 600 mil habitantes dos vales
dos rios Apodi e Açu. No Ceará serão regularizados
os rios Salgado e Jaguaribe e a área beneficiada in
cluirá a Região Metropolitana de Fortaleza, com po
pulação de mais de 3 milhões de habitantes, segun
do o censo de 1991.

Essa concepção - ressalto - mais modesta
permitirá, explorando conjuntamente os recursos hí
dricos locais, manter uma área cultivada de mais de
900 mil hectares, garantindo a atividade perene e
segura, na agricultura e na pecuária, de mais de 1,5
milhão de pessoas.

Estima-se o custo dessa versão do projeto em
cerca de 600 milhões de reais, muito inferior, portan
to, ao que será gasto nas ações emergenciais para
socorrer os flagelados da seca atual.
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aumento da extensão da mancha de águas aqueci- O custo total das ações emergenciais, não in-
das no Oceano Pacífico indica, já há algum tempo, cluídas as obras de ampliação da oferta hídrica, será
que haverá seca no Nordeste. de mais de 1 bilhão de reais.

As autoridades foram alertadas para que medi- Embora tenha. mais uma vez, agido somente
das preventivas fossem tomadas. Mas, como sem- quando a crise se formou, não se pode negar a efeti-
pre, permaneceu o imobilismo até que a fome inva- vidade das ações do atual Governo. Temos que
disse os lares de milhões de nordestinos. Fome ver- aplaudir, também, uma considerável mudança de
gonhosa, com direito a aparecer na televisão, ser enfoque, incluindo entre as medidas emergenciais
mostrada para o mundo e que tem servido de palan- providências que surtirão efeitos de caráter perma-
que eleitoral para as oposições ao atual Govemo. nente.

O Govemo Federal moveu-se, não podemos No entanto, mais uma vez, o Govemo é força-
negar. Mas, como sempre, na velha cultura de agir do a concentrar recursos em medidas paliativas,
sobre a pressão da crise. Os Estados, como sem- quando estes, em um planejamento de médio e lon-
pre, permaneceram como que de braços cruzados, go prazos, poderiam custear boa parte dos investi-
esperando do alto ou de esferas superiores as solu- mentos em infra-estrutura de que o Nordeste preci-
ções. sa.

Segundo informou a Sudene, a quem cabe
coordenar as ações do Govemo Federal, estão sen
do gastos, mensalmente, mais de 16 milhões de
reais com a distribuição de cestas básicas para
1.236 Municípios atingidos pela seca em dez Esta
dos - Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pemambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais
e Espírito Santo. Quase 5 milhões de pessoas serão
beneficiadas com a distribuição de cestas básicas.

Mais 65 milhões de reais serão gastos, men
salmente, com o pagamento de um milhão de traba
lhadores que estão sendo alistados pelas comissões
municipais, sob supervisão das comissões estaduais
que se reportam, por sua vez, à Comissão Gestora
de Frentes Produtivas.

Outros 15 milhões de reais serão pagos pelos
Estados, como contrapartida do programa, comple
tando o salário mensal de 80 reais por trabalhador,
por uma jomada de 27 horas semanais.

A distribuição de água por carros-pipas está
sob responsabilidade dos Govemos Estaduais. Caso
estes se omitam ou não consigam arcar com os cus
tos, o Govemo Federal irá complementar os paga
mentos.

O Govemo Federal também incluiu no progra
ma de ação emergencial a ampliação da capacidade
hídrica do Nordeste, acelerando a conclusão de 52
obras hídricas de grande porte, com recursos já pre
vistos no Orçamento da União para 1998, com a per
furação, instalação ou recuperação de quase 10 mil
poços e com a instalação de cerca de 850 dessalini
zadores de água.

Nas frentes de trabalho, serão desenvolvidos
programas de alfabetização e capacitação profissio
nal, tanto dos trabalhadores como de seus familia
res.
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Projetos mais ousados, monumentais até, es
tão também em estudo na área da gestão e do au
mento dos recursos hídricos no Nordeste.

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - CODEVASF tem um plano de gran
des dimensões, com custos totais da ordem de 30
bilhões de dólares e implantação ao longo de 30
anos. Prevê a construção de uma série de canais e
barragens de regularização e a transposição, das
bacias do Paraná e do Tocantins, de cerca de 650
metros cúbicos de água por segundo para comple
mentar o aumento da demanda no rio São Francis
co.

É um plano talvez excessivamente ambicioso
para os tempos atuais e, por envolver recursos hídri
cos já comprometidos de outras bacias hidrográfi
cas, teria de contar com o consentimento de outras
Unidades da Federação.

Projetos como a transposição de águas do rio
São Francisco têm a capacidade de mudar a estrutu
ra física, social e econômica do Nordeste. Produzem
resultados de caráter permanente que dispensarão,
em curto prazo , a mobilização de recursos emer
genciais.

De imediato, geram empregos na implantação
de obras civis, na montagem de equipamentos, na
construção de canais e outros dos vários componen
tes que os integram. Equivalem, com grandes vanta
gens, a grandes frentes de trabalho; só que trabalho
que trará resultados certos, que aumentará a riqueza
regional e nacional.

A regularização da oferta hídrica no semi-árido
nordestino é fundamental para ali estabelecer ativi
dades agrícolas e pecuárias de caráter permanente.
Não há como fugir às leis da natureza.

Muitas tentativas de melhor administrar os pou
cos recursos hídricos existentes na região já foram
feitas. Tem-se buscado a perenização de seus gran
des rios intermitentes, como o Jaguaribe, o Piranhas
e o Apodi, por meio de numerosas obras de açuda
gemo Os resultados alcançados foram muitos e ani
madores, mas ainda estamos longe de uma solução
definitiva.

Persiste o déficit hídrico, notadamente na parte
central e setentrional da região. Esse déficit pode ser
claramente observado quando comparamos os índi
ces pluviométricos ali verificados, entre 500 e 1200
milímetros anuais e o índice médio de evaporação,
situado na faixa de 2200 milímetros anuais.

É óbvia a diferença: evapora mais de duas ve
zes a quantidade de água trazida pelas chuvas. Em
anos de secas mais severas, pode-se contar com

apenas 25% da água acumulada nos açudes - o
resto, perde-se pela evaporação e pela infiltração no
solo.

Pelo menos no campo do aumento da oferta de
água, como se vê, não faltam planos e projetos. No
entanto, urgente se faz que estes sejam realmente
implementados; que se passe dos estudos para a
ação, dos projetos para as obras.

Ações efetivas são necessárias também em
outras áreas da economia. É necessário comple
mentar, atualizar e ampliar a rede de transportes e
comunicações, facilitando o desenvolvimento da in
dústria do turismo, por exemplo. Atividades agríco
las, como a cultura do algodão, necessitam ser reati
vadas. Setores industriais hoje em decadência,
como o têxtil, precisam ser reabilitados, para que o
povo do Nordeste tenha emprego e renda, para que
não precise migrar para o Sudeste na busca deses
perada da sobrevivência.

É necessário fomentar investimentos em seto
res que produzam e distribuam riquezas. O nordesti
no não quer ajuda gratuita, quer oportunidades de
trabalhar, de produzir, de contribuir para o cresci
mento de nosso Brasil.

Diante da fragilidade estrutural da sociedade
nordestina perante as secas, são inevitáveis as me
didas emergenciais como as que estão atualmente
em curso.

Mas é inevitável reconhecer que o dinheiro
gasto em ações emergenciais, como a distribuição
de cestas básicas, o transporte de água em carros
pipas e as frentes emergenciais de trabalho, é di
nheiro perdido, que não trará nenhum retomo, que
não contribuirá para a resolução definitiva dos pro
blemas do Nordeste.

No caso das cestas básicas, cujos produtos, na
maioria das vezes, são adquiridos em outras regiões
do País, não há sequer aumento da circulação de di
nheiro no Nordeste. O único benefício é minorar a
fome dos flagelados, mantendo-os, entretanto, sujei
tos a novas calamidades.

Com o dinheiro gasto em ações emergenciais,
poderiam ser incrementadas as obras de infra-estru
tura de que o Nordeste necessita para caminhar com
seus próprios passos.

Projetos como a transposição de águas do Rio
São Francisco, que darão condições para eliminar
os efeitos das secas, estão em ritmo lento, envolvi
dos em polêmicas de gabinete, sem a prioridade efe
tiva do Governo Federal.

No campo social, é indispensável a participa
ção do Governo Federal para melhorar os indicado-
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res socioeconômicos que revelam uma cruel diferen
ça entre o Nordeste e as demais regiões brasileiras.

Os Estados e Municípios, sozinhos, não têm
como arcar com os esforços que se fazem necessá
rios para melhorar as condições de educação, saúde
pública, saneamento básico, treinamento de mão
de-obra e vários outros segmentos.

É necessário e fundamental o aporte de recur
sos da União.

As demais regiões de nosso País, notadamen
te as mais ricas, não perderão com o investimento
de recursos públicos federais no Nordeste.

Reduzir as desigualdades regionais, eliminar a
miséria do Nordeste e de outros bolsões de pobreza
espalhados pelo Brasil é garantir o futuro da Nação
brasileira, é diminuir os problemas sociais de nossas
grandes cidades, é garantir segurança para os filhos
e netos da classes rica e média de nossa cidades.

Com a criação de condições adequadas de
vida, mantendo a disponibilidade de água para con
sumo das pessoas e para o desenvolvimento da
economia, com certeza será estancado o fluxo de
migrantes que se dirige para as nossas grandes ci
dades. Estará imobilizado o moto principal de forma
ção dos bolsões de miséria de nossas áreas urba
nas.

A interrupção dos fluxos migratórios diminuirá
os custos de manutenção das grandes cidades, re
duzirá a necessidade de investimentos em serviços
públicos e infra-estrutura urbana. Os ganhos, se fo
rem contabilizados, ultrapassarão em muito o que for
investido para propiciar condições de vida minima
mente dignas no Nordeste.

Priorizar ações e investimentos federais no
Nordeste, além de atender a uma disposição consti
tucional, é investir no futuro do Brasil. É dar condiçõ
es para que o valoroso homem nordestino possa
contribuir para a formação da riqueza nacional. É,
sobretudo, uma questão de justiça, de humanidade e
de honra à Pátria.

Não pode, um país tão rico como o nosso, con
viver com a vergonha da fome entre parte considerá
vel de seus cidadãos!!!

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quando se combateu nesta
Casa a criação do PROER, fornos todos unânimes
em dizer que o Governo estava despejando mais e
mais recursos nesse poço sem fundo que são os co
fres dos senhores banqueiros. Nem entendíamos
como, diante da comprovada carência de recursos
exibida pelo Tesouro Nacional, foi possível desco-

brir, num recanto qualquer desse Tesouro, os tantos
bilhões - mais de trinta! - de reais ali desperdiçados.

Correram as autoridades financeiras e os áuli
cos palacianos na tentativa de desfazer o que cha
mavam de "equívocos", com a primeira e mais infan
til das justificativas, a de que o dinheiro não seria do
Governo, porque sairia de dentro do próprio sistema
financeiro.

Pura balela! Os recursos utilizados pelo Proer
decorriam dos depósitos compulsórios a que os ban
cos estão obrigados a fazer no Bacen. E de onde
saem esses compulsórios? Das contas correntes
que o cidadão faz na rede bancária, sobre as quais o
Banco Central define determinado percentual para
montar os compulsórios.

Apanhados nesse flagrante pouco confortável,
partiram para outra desculpa, com uma argumenta
ção até mais sólida, tivesse ela por base alguma
sustentação fática. No caso, as mesmas autoridades
passaram a afirmar que tudo não passava de "em
préstimos" feitos pelo Governo aos bancos falidos 
falidos e fraudados, diga-se a bem da verdade 
para que se recompusessem, pudessem ser adquiri
dos e, depois, pagar ao Banco Central aqueles bilhõ
es e bilhões recebidos.

Uma argumentação assim poderia nos obrigar
ao silêncio. Teríamos uma situação de crise, e de
crise delicada, pois, conforme afirmavam os homens
do Governo, estava em risco todo o sistema finan
ceiro nacional, ameaçado de uma quebra generali
zada, o que, convenhamos, seria uma tragédia para
o país.

Sucede que tudo não passou de mais um en
godo. Desde novembro de 1996, portanto, há ano e
meio, venceu-sedébito de quase cinco bilhões de
reais do Banco Nacional frente ao Proer, e o calote
aí está, em números assombrosos, como assombro
sa e irresponsável foi a atitude do Governo de jogar
esse vultoso montante numa empresa falida à base de
imensas fraudes. Do seu lado, o adquirente do Econô
mico, o Excel, começa a perder o fôlego, apresentando
prejuízos elevados no balanço de dezembro do ano
passado. E, último mas não menos importante, o Ba
merindus, outro dessa diabólica trilogia, deixa de pa
gar mais de um bilhão de reais ao Bacen.

A situação chegou a tal nível que o Ministério
Público, seguramente senhor de informações não
dadas a público, eis que transparência e cristalinida
de são palavras riscadas do dicionário que rege as
relações entre o Bacen e nosso sistema financeiro,
esse Ministério denunciou a diretoria do Banco Cen
trai por improbidade.
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Improbidade, Sr. Presidente! Para nós, chega
se, afinal, àquele ponto decisivo em que se há de se
definir, por inteiro, essas e tantas responsabilidades.
Não poucas vezes, desta tribuna, temos denunciado
a complacência com que o Bacen se comporta fren
te a um sistema, o financeiro, que se transformou
num estado dentro do Estado, gozando, na prática,
de uma extraterritorialidade incompatível com os
princípios democráticos que devem - pelo menos,
devem - reger nosso País e, dentro dele, a ação go
vernamental, enquanto governo representativo da
vontade popular, vontade expressa em umas demo
cráticas espalhadas País afora.

Falávamos, então, em indiferença e desídia;
sabíamos que o órgão fiscalizador do sistema, o pró
prio Bacen, nada fiscalizava, ou deixava simples
mente agir (assim como já nos dissera por escrito
certa vez) a chamada mão invisível do mercado. E
essa mão invisível, de fato, saiu agindo, arrombando
cofres públicos, desencaminhando somas vultosas
para o exterior, sem que o Bacen pudesse ao menos
se dizer ciente do que ocorria. Mas sabia-o, sabia-o,
sim! E tanto sabia que o Ministério Público o acusa,
por sua diretoria, de improbidade.

Improbidade! Sr. Presidente, permita-me repe
tir: improbidade! Mas é o instante em que somos as
saltados pela dúvida, a mesma que se implanta de
pronto, nos corações e mentes de nossa cidadania:
e a impunidade? Era o que tinha a dizer.

O SR. USHITARO KAMIA (PPB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o jornal Folha de S.Paulo publicou
domingo, dia 21 de junho, no 3° caderno, excelente
matéria assinadas por Gilberto Dimenstein, do Con
selho Editorial, e Fernando Rosseti, da Reportagem
Local, com o título "Sem estudo e trabalho, jovem
cai no crimell

•

A matéria, Sr. Presidente, traz uma síntese
do gravíssimo problema da falta de perspectiva
para o nossos jovens, devido às inúmeras falhas
institucionais que o nosso sistema político insiste
em ignorar.

Os dados estatísticos que sedimentam a re
portagem foram obtidos das pesquisas do Dieese
e Seade, que revelam a dureza da falta de empre
gos para os jovens, e o perfil da delinqüência, este
obtido a partir da pesquisa de Mário Volpi, apresen
tada em seu livro 110 adolescente e o Ato Infracio
nalll

•

Já estive nesta tribuna, Sr. Presidente, por vá
rias ocasiões, exaltando a necessidade de nossas
autoridades governamentais estaqelecerem progra-

mas de médio e longo-prazo para a educação e a
criação de vagas de trabalho para nossos jovens, a
exemplo de todos os países que alcançaram altos
índices de desenvolvimento. Infelizmente, os recur
sos destinados à educação no Brasil continuam mui
to pequenos, descumprindo-se até mesmo a exigên
cia contida no art. 212 da Constituição Federal, que
determina:

A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvi
mento do ensino.

O resultado da inobservância do texto constitu
cional, Sr. Presidente, que se comparado a países
como o Japão e Coréia é até modesto, pois estes
países investem mais de 30% de suas arrecadações
em educação e pesquisa, é uma juventude lançada
na marginalidade. Os números apresentados pela
Folha de S.Paulo mostram a equação da violência,
onde temos o binômio "desemprego mais baixa es
colaridadell como fator determinante dos altíssimos
índices de criminalidade verificados em nosso País,
com paralelo somente na Europa medieval, pois já
alcançamos o índice de quase cinqüenta homicídios
para cada 100 mil habitantes.

Segundo as estatísticas, o percentual de jo
vens que procuram emprego e não o encontram pra
ticamente dobrou nos últimos dez anos. E se distri
bui por faixa etária da seguinte forma: de 10 a 14
anos o desemprego é de 57%; dos 15 aos 17 anos a
taxa de desemprego é de 50%; e dos 18 aos 24
anos é de 26%.

A baixa escolaridade é uma verdadeira catás
trofe nacional entre os jovens de 15 a 19 anos, pois
em todo o Brasil 7% são analfabetos, distribuídos
em 4% na região Norte urbana, 16% no Nordeste,
3% no Centro-Oeste, e 2% nas regiões Sul e Sudes
te. No Brasil, 42% dos jovens entre 15 e 19 anos
não estudam, sendo 34% na região Norte urbana,
44% no Nordeste, 43% no Centro-Oeste, 49% no
Sul e 39% no Sudeste.

Este descaso com nossa juventude, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, resulta nos altíssi
mos índices de criminalidade entre a população jo
vem. E podemos tomar como referencial a idade da
população carcerária no Estado de São Paulo, onde,
em 1996, 32% dos presos tinham idade entre 18 e
25 anos, 26% eram da faixa etária de 26 a 30 anos e
18% de 21 a 35 anos, declinando a seguir.
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A escolaridade dos detentos com menos de 21
anos é assim distribuída: 53% cursou até a 4ª série do
1° grau; 15% é analfabeta; 27% esteve cursando entre
a 5ª e 8ª série; apenas 3% possuía Carteira assinada;
44% tinha algum trabalho informal; 61% não estudava
e apenas 39% estudava; e 53 % não trabalhava.

Estes números, Sr. Presidente, exigem uma pro
funda reflexão de todos nós, pois demonstram a falên
cia de nossas instituições, que continuam não aten
dendo às necessidades das novas gerações, visto que
não se investe realmente o necessário na educação,
no lazer, na cultura e no desporto para a nossa juven
tude, comprometendo assim o futuro do nosso País.

V- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues 
PTB; Luciano Castro - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB.

Pará

Geraldo Pastana - PT; Hilário Coimbra - PSDB.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Euler Ribeiro - PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PDT; Emerson Olavo Pires - PSDB;
Moisés Bennesby- PSDB; OscarAndrade - PFL.

Acre

Emílio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Regi
na Uno - Bloco/PMDB.

Tocantins

Freire Júnior - Bloco/PMDB.

Maranhão

Antonio Joaquim Araújo - PL; Davi Alves Silva
- PPB; Eliseu Moura - PL; Francisco Coelho - PFL;
Gastão Vieira - Bloco/PMDB.

Ceará

Aníbal Gomes - PSOB; Antonio dos Santos 
PFL; Amon Bezerra - PSOB; Edson Silva - PSDB;
Firmo de Castro - PSOB; Ubiratan Aguiar - PSOB.

Piauí

Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB;
Heráclito Fortes - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abilio - Bloco/PMDB; Efraim Morais
- PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - PSB;
Ricardo Rique - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Eduardo Campos - PSB; Fernando Ferro - PT;
Femando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Nilson
Gibson - PSB; Silvio Pessoa - Bloco - PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PFL; Benedito de Lira _ PFL; Ceci Cunha _ PSDB;
Fernando Torres _ PSOB.

Sergipe

Carlos Magno _ PFL.

Bahia

Alcides Modesto _ PT; Aroldo Cedraz _ PFL; Be
nito Gama _ PFL; Cláudio Cajado _ PFL; Colbert Mar
tins _ PPS; Coriolano Sales _ POT; Domingos LeoneUi
_ PSB; Eraldo Tinoco _ PFL; Eujácio Simões _ PL;
Geddel Vieira Lima _ BlocoIPMDB; Haroldo Lima _
PCdoB; Jaime Fernandes _ PFL; José Lourenço _
PFL; Luiz Alberto _ PT; Walter Pinheiro _ PT.

Minas Gerais

Aécio Neves _ PSDB; Antônio do Valle _ Blo
co/PMDB; Aracely de Paula _ PFL; Carlos Melles
_ PFL; Carlos Mosconi _ PSOB; Danilo de Castro
_ PSDB; Eduardo Barbosa _ PSOB; Elias Murad _
PSOB; Eliseu Resende _ PFL; Fernando Oiniz _
Bloco/PMOB; Francisco Horta _ PFL; Genésio Ber
nardino _ Bloco/PMOB; Herculano Anghinetti _
PPB; Joana Oarc _ PT; João Magalhães _ Blo
co/PMDB; Mário Assad _ PFL; Wagner do Nasci
mento _ PPB.

Espírito Santo

Adelson Salvador _ BlocoIPMOB; Etevalda Grassi
de Menezes _ BlocoIPMDB; Marcus Vicente _ PSOB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral _ PFL; Alexandre Cardoso _ PSB;
Álvaro Valle _ PL; Arolde de Oliveira _ PFL; Ayrton
Xerez _ PSOB; Candinho Mattos _ PSOB; Carlos Al
berto Campista _ PFL; Carlos Santana _ PT; Cidinha
Campos _ PDT; Fernando Gabeira _ PV;--F~rnando
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Gonçalves _ PTB; Fernando Lopes _ POT; Francis
co Silva _ PPB; Itamar Serpa _ PSOB; Jair Bolsona
ro _ PPB; Jandira Feghali _ PCdoB; João Mendes _
PPB; José Carlos Coutinho _ PFL; Laprovita Vieira _
PPB; Laura Carneiro _ PFL; Lima Netto :...- PFL; Lind
berg Farias _ PSTU; Márcia Cibilis Viana _ POT;
Márcio Fortes _ PSDB; Milton Temer _ PT; Moreira
Franco _ Bloco/PMOB; Nilton Cerqueira _ PSOB;
Noel de Oliveira _ Bloco/PMOB; Roberto Campos _
PPB; Roberto Jefferson _ PTB; Ronaldo Cézar Coe
lho _ PSOB; R9naldo Santos _ PSOB; Rubem Medi
na _ PFL; Sérgio Arouca _ PPS; Simão Sessim _
PPB; Vanessa Felippe _ PFL.

São Paulo

Alberto Goldman _ PSOB; Aldo Rebelo
PCdoB; Almino Affonso _ PSB; Aloysio Nunes Fer
reira _ PSOB; Antônio Carlos Pannunzio _ PSOB;
Antônio Kandir _ PSDB; Arlindo Chinaglia _ PT; Ar
naldo Faria de Sá _ PPB; Arnaldo Madeira _ PSOB;
Carlos Nelson _ Bloco/PMOB; Celso Russomanno _
PPB; Corauci Sobrinho __ PFL; Cunha Bueno _ PPB;
Cunha Lima _ PPB; De Velasco _ Bloco/PRONA;
Delfim Netto _ PPB; Ouílio Pisaneschi _ PTB; Edi
nho Araújo _ Bloco/PMDB; Eduardo Jorge _ PT; Fá
bio Feldmann _ PSOB; Fernando Zuppo _ POT;
Franco Montoro _ PSOB; Hélio Bicudo _ PT; Ivan
Valente _ PT; Jair Meneguelli _ PT; João Melão Neto
_ PFL; João Paulo _ PT; Jorge Tadeu Mudalen _
PPB; José Augusto _ PPS; José Coimbra _ PTB;
José Genoíno _ PT; José Machado _ PT; José Pi
notti _ PSB; Koyu lha _ PSOB; Luciano Zica _ PT;
Luiz Carlos Santos _ PFL; Luiz Eduardo Greenhalgh
_ PT; Luiz Gushiken _ PT; Maluly Netto _ PFL; Mar
quinho Chedid _ PSO; Maurício Najar _ PFL; Michel
Temer _ Bloco/PMOB; Nelson Marquezelli _ PTB;
Salvador Zímbaldi _ PSOB; Sílvio Torres _ PSOB;
TeIma de Souza _ PT; Tuga Angerami _ PSOB; Us
hitaro Kamia _ PPB; Valdemar Costa Neto _ PL; Vi
cente Cascione _ PTB; Wagner Rossi _ Blo
co/PMOB; Welson Gasparini _ PSOB; Zulaiê Cobra

PSOB.

Mato Grosso

Gilney Viana _ Bloco/PT; Murilo Domingos _
PTB; Pedro Henry _ PSOB; Rodrigues Palma _ PTB;
Rogério Silva _ PFL; Teté Bezerra _ Bloco/PMOB;
Welinton Fagundes _ PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz _ PCdoB; Augusto Carvalho _
PPS; Benedito Domingos _ PPB; Chico Vigilante _

PT; Jofran Frejat _ PPB; Maria Laura _ PT; Osório
Adriano _ PFL; Wigberto Tartuce _ PPB.

Goiás

Aldo Arantes _ PCdoB; Barbosa Neto _ Blo
co/PMDB; Jovair Arantes _ PSOB; Lídia Quinan _
Bloco/PMOB; Marconi Perillo _ PSOB; Maria Vala
dão _ PTB; Nair Xavier Lobo _ Bloco/PMOB; Orcino
Gonçalves _ Bloco/PMOB; Pedrinho Abrão _ PTB;
Pedro Wilson _ PT; Roberto Balestra _ PPB; Sandro
Mabel _ Bloco/PMOB; Vilmar Rocha _ PFL.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad _ PTB.

Paraná

Antônio Ueno - PFL; Basílio Villani - PSOB;
Chico da Princesa - PTB; Ojalma de Almeida Cesar
- Bloco/PMOB; Flávio Arns - PSOB; Hermes Parcia
nello - Bloco/PMDB; José Borba - PTB; Luciano
Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco/PMOB; Moacir Micheletto - Blo
co/PMOB; Odílio Balbínotti - PSOB; Padre Roque 
PT; Paulo Bernardo - PT; Reinhold Stephanes 
PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger 
PFL.

Santa Catarina

Oércio Knop - POT; Edinho Bez - Blo
co/PMDB; Edson Andrino - Bloco/PMDB; João Ma
tos - Bloco/PMOB; Milton Mendes - PT; Neuto de
Conto - Bloco/PMOB; Sarafim Venzon - PDT; Valdir
Colatto - Bloco/PMOB; Vânio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Airton Oipp - POT; Arlindo
Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardi
nal - POT; Oarcísio Perondi - Bloco/PMOB; Ênio
Bacci - POT; Sther Grossi - PT; Ezídio Penheiro 
PSDB; Fetter Júnior - PPB; Jair Soares - PPB; Jar
bas Lima - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Mendes Ribeiro Filho - Blo
co/PMOB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel
- Bloco/PMDB; Renan Kurtz - POT; Valdeci Oliveira
- PT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi -
Bloco/PMOB; Veda Crusius - PSOB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 261 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.



DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOSJulho de 1998

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
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PROJETO DE LEI N2 4.60S-A, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei n24.60S, de 1998, que institui a Gratifica
ção de Estímulo à Docência no Magistério
Superior, e dá outras providências; tendo
pareceres dos Relatores designados pela
Mesa e substituição às Comissões: de Edu
cação, Cultura e Desporto, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Sr. José Jorge);
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação (Relator: Sr. Jovair
Arantes); de Finanças e Tribução, pela ade
quação financeira e orçamentária, deste e
do Substitutivo oferecido pela Comissão de
Educação, Cultura e desporto (Relator: Sr.
Augusto Viveiros); e de Constituição e Justi
ça, e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, e técnica legislativa (Relator: Sr.
Vilmar Rocha).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté
ria teve sua votação adiada na sessão do dia 24 de
junho do corrente ano por falta de quorum.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, desejo informar
a V. Exª que, a respeito desse projeto, não só a ban
cada da Oposição como também a governista estão
tentando entendimento no sentido de fazer avançar
as negociações.

Gostaria de contar com a compreensão da
Mesa para que pudéssemos ter essa possibilidade,
na medida em que o Deputado José Jorge, Relator
da matéria, ainda não chegou ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputada, como vamos conceder a palavra para en
caminhamento da votação, durante esse período fa
remos o possível para chegar ao acordo a que se re
fere V. EXª

A SRA. TELMA DE SOUZA - Obrigada, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa
se à votação.

Para encaminhar a votação contrariamente à
matéria, concedo a palavra ao Sr. Deputado Ivan
Valente. (Pausa.) Ausente.
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A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, o Deputado Ivan
Valente está ausente porque está participando das
negociações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sendo
assim, concedo a palavra ao Sr. Deputado Padre
Roque. (Pausa.) Ausente.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, antes 'de
V. Exa. continuar chamando os colegas, gostaria de
justificar a esta Casa a ausência de meu Líder, Depu
tado MarceloDéda, em razão da convenção do Par
tido dos Trabalhadores, em Sergipe. S. Exª tem de
estar presente em função dos prazos determinados
pela Lei Eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Matheus Schmidt
para encaminhar contrariamente ao projeto.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, infelizmente a Nação vive dias muito sombrios
no que diz respeito ao tratamento dispensado pelo
Governo à universidade brasileira.

Não dá para entender como este Governo
pode apregoar, nos quatro cantos deste País, o de
sejo de elevar esta Nação a um amplo desenvolvi
mento, engrandecendo-a, fazendo-a respeitada no
concerto das nações do mundo e, ao mesmo tempo,
tratar do modo como vem tratando as universidades
públicas. Como promover o desenvolvimento de um
país sem ter à frente um trabalho pelo desenvolvi
mento, uma universidade forte, livre, poderosa, vol
tada para a pesquisa, para a solução dos grandes
problemas da Nação?

O Governo fala tanto em progresso, em desen
volvimento, mas infelizmente se esquece de que é
na universidade que está o desenvolvimento de um
país. A pesquisa, Sr. Presidente - e V. EXª é um es
tudioso da matéria e sabe disso melhor do que nós 
, sem condicionamentos, levada a termo em uma
universidade livre e autônoma, poderá elaborar pro
jetos e construir os caminhos que uma nação como
o Brasil terá de seguir.

Por isso, Sr. Presidente, estamos emperrados
no exame desta matéria, deste projeto de lei.
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o Governo insiste em manter a universidade

pública subjugada., atrelada a seus interesses. A
Oposição não pode, por isso, votar projeto desse
teor, que representa a submissão a que quer levar
os professores universitários. Não podemos concor
dar com isso. Ou () nobre Relator aceita as posições
do comando de greve, que se propõe a negociar em
termos altos, ou o nobre Relator aceita as sugestões
trazidas democraticamente pelos professores, que
não querem impor sua vontade, mas também não
querem se subme1er à vontade do Governo.

Ou o nobre Helator aceita essas sugestões, ou
nós, da Oposição, iremos nos posicionar firmemente
contra este projeto de lei. Se for preciso, chegaremos à
obstrução, deixaremos marcada nossa posição a favor
da universidade publica, a favor da universidade livre
em nosso País, contra este projeto de lei em anda
mento e outros que certamente estão sendo elabora
dos nos laboratórios secretos do Govemo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dante, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESilDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o nobre Dl3putado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com fun
damento no art. 131 do Regimento Comum, formulo
a V. Exa. a seguinte questão de ordem.

A vigente Célrta Política - na Seção I do Capí
tulo 11 do Título VI, arts. 165 e seguintes - trata dos
orçamentos e, pormenorizadamente, do projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias definir
as metas e prioridades da Administração Pública Fe
deral, incluindo as despesas de capital para o exer
cício financeiro subseqüente, orientar a elaboração
de lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações
da legislação tributária e fixar a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é, pois, de
vital importância para a elaboração do orçamento
anual. A questão de ordem que trago à consideração
de V. Exa., na forma regimental, é relativa à disposi
ção contida no § ~~2 do art. 57 da Constituição Fede
ral, que assim reza:

"Art.57 , .

§ 22 A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orça
mentárias."

Parece claro que a norma importa em prorro
gar a sessão legislativa até que seja aprovado o pro
jeto de lei de diretrizes orçamentárias. E só por essa

razão especificamente. A prorrogação ocorre para
que convirjam todos os trabalhos só para que vote
mos a LDO. Nenhuma outra matéria obriga à prorro
gação e deve ser apreciada, a não ser que seja feita a
convocação extraordinária. Aliás, quando essa ocorre,
só as matérias que dão ensejo a essa convocação po
derão ser apreciadas. Portanto, se a prorrogação é ex
traordinária, só a LDO poderia ser apreciada.

Se o Executivo tem interesse em outras maté
rias, que faça a convocação extraordinária, já que,
com a promulgação da reforma administrativa que
estabeleceu o teto dos salários, não haverá obrigato
riedade de pagamento de vencimentos e subsídios.

Não se alegue precedente para justificar, pois,
anteriormente, não houve questão de ordem. No en
tanto, já ocorreram convocações extraordinárias sem
que a LDO tivesse sido votada.

Respeitosamente, solicitamos brevidade na so
lução desta, para que não se aprecie matéria estra
nha à LDO, até porque, Sr. Presidente, V. Exa. mui
to prudentemente já antecipou a pauta do dia de
amanhã, na qual constam matérias diferentes da
LDO. E hoje é dia 30 de junho.

Constituinte que foi, assim como eu, V. Exa. se
lembra de que, naquele momento, quando tratamos
do art. 57, § 22, a intenção era não se estabelecer o
recesso enquanto não fosse apreciada a LDO. O es
pírito do legislador ficou claro quando foi votada na
Constituinte essa matéria.

Portanto, eis a questão de ordem que, em for
ma de requerimento, encaminho à Mesa para que
V. EXª tome a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sabe o
nobre Deputado que a questão de ordem por V. Exª
levantada tem precedente em uma outra, levantada
pelo eminente Deputado Nilson Gibson em sessão
de 7 de julho de 1993. Sobre a matéria, nobre Depu
tado Amaldo Faria de Sá, já se pronunciou a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação em face
do Recurso n2114 de 1993, interposto naquela opor
tunidade, de cujo parecer colho a seguinte conclu
são, expressa no voto do Relator:

De acordo com a interpretação literal
dos supracitados artigos, infere-se, primeira
mente, que se até a data de encerramento da
primeira parte da Sessão Legislativa, isto é, se
até 30 de junho o Congresso Nacional não hou
ver aprovado o projeto de lei de diretrizes orça
mentárias, ocorre automaticamente, por força
do mandamento constitucional, a prorrogação
dos trabalhos legislativos.
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Nessa hipótese, as duas Casas darão
continuidade aos seus trabalhos, apreciando
as matérias em pauta, até que o projeto de
lei de diretrizes orçamentárias encontre-se
pronto para apreciação. Aprovado o projeto,
encerra-se a primeira parte da. Sessão le
gislativa.

Cristalina é a redação do texto constitu
cional. A Sessão não se interrompe; dá-se con
tinuidade aos trabalhos legislativos até a apre
ciação da matéria ensejadora da prorrogação.

Daí por que, data venia, indefiro a questão de
ordem de V. Ex!!

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeito
samente recorro da decisão de V. Exa. à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, porque, ain
da que a decisão permita continuidade, trata-se da
continuidade dos trabalhos do Congresso Nacional,
e, portanto, da realização de sessões conjuntas, e
não de sessões separadas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
o recurso de V. Exa., que será encaminhado à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor da matéria concedo a palavra ao Depu
tado Osvaldo Biolchi.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrWi e Srs. Depu
tados, falarei a favor da matéria, discordando de al
guns Parlamentares no que se refere a quanto este
Governo aplica na educação.

Há poucos dias, o Congresso Nacional aprovou
a suplementação de praticamente 500 milhões de
reais para se investir no ensino fundamental e de 120
milhões de reais para se investir no crédito educativo.

Srs. Deputados, o governo aplica mais de 6 bi
lhões de reais no ensino superior, para atender a
menos de SOO mil alunos. Isso representa pratica
mente a importância de 15 mil dólares/ano por alu
no, enquanto nos Estados Unidos ou no Canadá o
custo per capita por aluno universitário não chega a
4 mil dólares; enquanto neste País o custo do crédito
educativo não chega a três mil reais/ano por aluno.
Assim, precisamos nos informar para trazer à tribuna
verdades, e não somente críticas, repulsa e dados
inverídicos.

Nesta semana, no Ministério da Educação e do
Desporto, mais de 2 mil Prefeitos assinaram convê
nios visando à obtenção de transporte escolar, a re
formas e à construção de escolas de ensino funda
mentaI. Aprovamos também valores expressivos
para 70 mil créditos educativos que estão sendo
abertos. Do total, 30 mil créditos têm valores retroati
vos ao primeiro semestre e 30 mil são relativos ao
segundo semestre. E, como dissemos, o Congresso
Nacional já aprovou a liberação de recursos para o
pagamento desses créditos educativos.

Vivemos, sim, um momento de crise econômi
co-financeira. Entendemos que o aumento em per
centuais que variam de 20% a 48% talvez não seja,
na verdade, o correspondente à realidade brasileira. En
tretanto, todas as classes sociais, incluindo o operariado,
os pequenos e microempresários, enfim, todos os traba
lhadores, sofrem na carne os efeitos da crise.

Por isso, entendemos que, apesar da crise e
da falta de recursos, a aprovação do Projeto de lei
~ 4.605 é justa e oportuna, até porque os alunos
universitários estão prestes a perder o primeiro se
mestre de 1998.

Srs. Deputados, confiamos na grandeza, com
preensão, dedicação e no sacrifício do magistério.
Embora cientes de que os salários estão achatados,
sabemos que o G.overno tem demonstrado a vonta
de de querer negociar para reajustá-los.

Por isso, em nome dos jovens universitários e,
especialmente, do ensino superior, dos pais e da so
ciedade, apelamos para as Oposições e para esta
Casa no sentido de que aprovem, ainda nesta noite,
o Projeto de lei ~ 4.605.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar contra, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem rêvisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
o Projeto de lei ~ 4.605, em pauta neste momento,
surge após noventa dias de greve das universidades
federais brasileiras. Milhares de estudantes se vêem
ameaçados de perder o ano letivo, e outros milhares
não podem prestar vestibular, que lhes dá acesso às
universidades.

Desta tribuna, deixamos muito claro que a res
ponsabilidade por essa situação é do Ministro da
Educação, por conta da intransigência e da falta de
sensibilidade do Governo Federal e daqueles que
desejam destruir a escola pública gratuita e, particu
larmente, o que restou de qualidade no ensino públi
co, que sobrevive no ensino superior.
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Foram três meses de intransigência do Gover
no, desde o primeiro momento, em não querer nego
ciar, abrir negociações, receber as lideranças grevis
tas e aceitar sugestões.

Ele enviou a esta Casa medida provisória em
butindo reajustes salariais, o Programa de Incentivo
à Docência, rejeitado pelo Congresso Nacional por
unanimidade dos Líderes desta Casa. O Governo
sabe que o Parlamento rejeitou essa proposta. E,
diante de uma paralisação que atingiu 51 das 52 uni
versidades federais e de assembléias maciças de
professores e servidores, com o apoio dos estudan
tes, não teve habilidade para entender que estava
na hora de conceder aumento salarial aos professo
res e ao funcionalismo público.

Não podia passar de cambalacho uma propos
ta como esta, com a avaliação dos professores vin
culada a tarefas que contêm um modelo de universi
dade subordinada a critérios produtivistas -evidente
mente, sob a orientação do Banco Mundial -, que
não discute de verdade a pesquisa e caminha no
sentido de quebrar a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. O que se quer é atingir o mo
delo de universidade garantido no art. 207 da Consti
tuição Federal.

É inaceitável também a exclusão de professo
res de 1J! e 2J! graus que fazem parte das instituições
federais de ensino superior; é insustentável e in
constitucional que se queira dar aumento ou reajuste
sem levar em conta a paridade entre ativos e inati
vos; é inadmissível a afirmação de que um projeto
como este, de cambalacho, contém uma proposta
para as universidades.

Além disso, o Governo foi irresponsável com
os servidores e técnicos administrativos, porque
abandonou as negociações, que já estavam adianta
das: havia prometido um projeto aos sindicalistas da
FASUBRA, desde a outra greve; estava devendo a
eles uma proposta que incidisse sobre plano de car
reira e capacitação dos servidores e técnicos admi
nistrativos das universidades. O Governo recuou:
hoje não há proposta nem para servidores nem para
professores das escolas técnicas brasileiras.

Está absolutamente caracterizado que a AN
DES apresentou ao Relator proposta para reduzir
valores em relação à pauta inicial da greve. Fez pro
postas concretas para que o Governo tivesse tido
oportunidade de encontrar uma saída para o impas
se. Ela recuou de posições, apesar de ter um movi
mento grevista forte.

O governo não quer responder a essas questõ
es. Os Líderes desta Casa comprometeram-se,

quando foi votado o pedido de urgência urgentíssi
ma, a enviar projetos para atender aos professores
das escolas técnicas e aos técnicos administrativos
das universidades, o que não ocorreu.

A Oposição votou a urgência urgentíssima para
permitir a abertura das negociações, porque o Ministro
Paulo Renato não se considerava mais responsável
por elas, que já tinham sido enviadas ao Congresso
Nacional, que já as tinha rejeitado, quando do PID.

Sr. Presidente, pedimos aos Líderes da Oposi
ção, mais uma vez, que retirem este projeto. Da par
te do PT, não é possível votar um cambalacho para
a universidade brasileira, além de deixar de fora se
tores que estão em luta há noventa dias. A greve foi
e é vitoriosa.

Concluindo, faço um apelo aos Líderes desta
Casa: há propostas feitas, nesta tarde, ao Relator
sobre a inserção dos técnicos administrativos e tam
bém a retirada desse sistema de avaliação. O Rela
tor ainda não respondeu sobre essa proposta aos Lí
deres da Oposição.

Estamos aguardando que os Líderes da Situa
ção e o Relator se posicionem sobre o assunto. Não
podemos votar um projeto que quebra a universida
de pública gratuita de qualidade neste País.

Era o que tinha a dizer

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela
tor designado pela Mesa em substituição à Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, ao apreciar o
projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos
o seguinte Substitutivo:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1!l Fica instituída a Gratificação de Estímu
lo à Docência no Magistério superior devida aos ocu
pantes dos cargos efetivos de Professor do 32 Grau
lotados e em exercíciC? .nas instituições federais de
ensino superior, vinculadas ao Ministério da Educa
ção e do Desporto.

§ 1.2 Os valores a serem atribuídos à Gratifica
ção instituída no caput deste artigo corresponderão à
pontuação atribuída ao servidor, até o máximo de 140
pontos, sendo cada ponto equivalente ao valor estabe
lecido no Anexo desta lei, observado o limite fixado no
art. 10 da Lei nJ! 9.624, de 2 de abril de 1998.

§ 22 A pontuação será atribuída a cada servidor
em função da avaliação de suas atividades na do
cência, na pesquisa e na extensão, observado o se
guinte:

I - 10 pontos por hora-aula semanal, até o má
ximode 120;



~nexo: Valores para o calculo da Gratificação de Estímulo a
Docência no MaQistério Superior

20 horas semanais

Graduado ApeIfeiço- l=specialiZl: Mestrado Dourado
amento cão

-rtular 0,56 0,71 0,71 1,60 2,29

Adiunto 0,56 0,71 0,71 1,37 2,00

~istente 0,56 0,71 0,71 1,37 1,37
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11 - um máximo de 60 pontos pelo resultado da perior a sessenta por cento da pontuação máxima fi-
avaliação qualitativa das atividades referidas neste xada no § 1!~ do art. 12, desde que tenham as suas
parágrafo. atividades avaliadas nos termos do regulamento a

§ 3.!! O resultado da avaliação prevista no inciso que se refere o § 62 do art. 12

11 do § 22 deste artigo somente será computado § 22 O disposto no § 3.!! do art. 12 se aplica na
quando satisfeito o disposto no art. 57' da Lei n2 hipótese prevista no parágrafo anterior.
9.394, de 20 de dezembro de 1996. § 3.!! O docente servidor cedido para o exercício

§ 42 Uma comissão nacional a ser designada de cargO de natureza especial ou DAS 5 ou 4, com
pelo MEC regulará e divulgará, no prazo de 90 dias, cargo equivalente da Administração Pública, tem di-
a contar da vigência desta lei, as formas e fatores de reito à referida gratificação de estímulo calculada a
avaliação qualitativa do desempenho docente, bem partir da média aritmética dos pontos utilizados para
como os critérios de atribuição de pontuação por na- fins de pagamento da gratificação durante os últimos
tureza das atividades descritas no § 22 vinte e quatro meses em que a percebeu antes da

§ 52 A avaliação de que trata o parágrafo ante- cessão.
rior terá periodicidade anual, iniciando-se em 1998, e § 42 Na impossibilidade do cálculo da média re-
será realizada por uma comissão composta de do- ferida no caput, o número de pontos considerados
centes internos e externos à instituição federal de para o cálculo equivalerá a sessenta por cento do
ensino superior. máximo de pontos fixados no § 12 do art. 12

§ 62 Cada Instituição Federal de Ensino Supe- Art. 52 O docente aposentado ou beneficiário
rior deverá elaborar e publicar no Diário Oficial da de pensão, na situação em que o referido aposenta-
União regulamento adequado às suas condições es- do ou instituidor originou a pensão tenha adquirido o
pecíficas o sistema de avaliação de desempenho do- direito ao beneficio quando ocupante do cargo efeti-
cente previsto no § 42 acima. vo referido nesta lei, tem direito à referida gratifica-

§ 72 O regulamento da Instituição de Ensino ção de estímulo calculada a partir da média aritméti-
Superior, ao estabelecer os critérios para pontuação, ca dos pontos utilizados para fins de pagamento da
levará em conta as peculiaridades dos diversos regi- gratificação durante os últimos vinte e quatro meses
mes de trabalho. em que a percebeu.

Art. 22 A gratificação de que trata o artigo ante- § 12 Na impossibilidade do cálculo da média re-
rior é devida em conjunto, de forma não cumulativa, ferida no caput, o número de pontos considerado
com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei para o cálculo equivalerá a sessenta por cento do
Delegada n2 13, de 27 de agosto de 1992. máximo de pontos fixados no § 12 do art. 12

Art. 3.!! A partir da data de vigência desta lei e § 22 É vedada a concessão ou revisão de grati-
até a conclusão do primeiro processo de avaliação ficaçãoinstituída por esta lei em virtude de titulação
de que trata o inciso 11 do § 22 do art. 12, os servido- posterior à aposentadoria.
res de que trata o art. 12 perceberão a gratificação Art. 62 Sobre os valores fixados no Anexo, inci-
calculada com base em sessenta por cento da pon- dirão os índices de reajuste geral concedidos a ser-
tuação máxima fixada no § 12 do art. 1!~ vidores públicos federais civis a partir da publicação

Parágrafo único. Concluída a avaliação referida desta lei.
no caput, se a pontuação obtida pelo servidor for su- Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
perior a sessenta por cento da pontuação máxima, a publicação.
diferença será devida a partir da data de vigência Em anexo vem a tabela, que é idêntica à que
desta lei. foi apresentada pelo Governo.

Art. 42 Os servidores que se encontrem em ANEXO A QUE SE REFERE O ORADOR:
exercício de Cargo de Direção - CD, na própria insti
tuição, terão direito à gratificação calcúlada com
base na pontuação máxima fixada no § 12 do art. 1.2

§ 12 Os servidores referidos no art. 1.2, regular
mente afastados para qualificação em programas de
mestrado ou doutorado ou estágio de pós-doutorado
e os servidores ocupantes de função gratificada FG
1 e FG 2, na própria instituição, poderão perceber a
gratificação calculada com base em percentual su-
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Não
eXiste tambem nada de concreto para os docentes
de 1.2 e 2.2 graus.

Não há saída. O Governo permanece numa
postura de intransigência. Há dois lados: o do Go
verno e o das entidades que estão em greve, que
pedem aos partidos para obstruir a votação.

Por isso, o PSTU, contrário a este projeto, vai
obstruir esta votação.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoS - SA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela importân
cia da matéria, novamente gostaria de ponderar que
no encaminhamento feito, nós, do PCdoS, e segura
mente a Oposição, encaminharemos pela obstrução.

O Deputado Inocêncio Oliveira reitera a idéia
de aguardar mais um pouco a chegada do Relator.
Estamos votando matéria de extrema importância
sem saber qual a redação final. O Relator foi ouvir a
Oposição diversas vezes hoje à tarde; apresentamos
várias sugestões alternativas. Não seria o caso de
esperarmos mais um pouco a optarmos pela obstru
ção?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Haroldo Lima, vamos ouvir os Srs. Líderes.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, passamos o dia
de hoje em tratativas com o Sr. Relator, Deputado
José Jorge. S. Exa. nos concedeu um espaço de
tempo para fazermos as conversações no Planalto

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
-

!Auxiliar 0,56 0,71 0,71 0,73 1,00 admitirá. Por enquanto, está dado o parecer e p
40 horas semanais cado O Substitutivo.

Graduado ~rfeiço- ~speciali- ~estradopourado Como vota o PSTU?
amento zacão O SR. LINDBERG FARIAS (PSTU - RJ.

tritular 1,11 1,43 1,43 4,00 5,71 revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamento q

!Adiunto 1,11 1,43 1,43 3,43 5,00
Relator não esteja em plenário. S. Exa. disse

!Assistente 1,11 1,43 1,43 3,43 3,43
traria inovações ao projeto. É um absurdo votar
essa matéria de forma açodada.

!Auxiliar 1,11 1,43 1,43 1,83 2,50 Nós, do PSTU, somos contra este projeto.
Dedicação ExclusivE de o começo denunciamos a postura do Gove

Graduado~eiço- ~speciali- ~estradopourado Na verdade, o Ministro Paulo Renato está quere
amento zacão colocar a reboque toda sua visão de universid

tritular 1,67 2,14 2,14 5,00 9,29 Não aceitamos isso.
!Adiunto 1,67 2,14 2,14 5,00 7,86 É importante dizer aos Parlamentares qu

!Assistente 1,67 2,14 2,14 5,00 6,00 servidores técnicos administrativos estão fora

lAuxiliar 1,67 2,14 2,14 2,29 3,57
projeto; não são nem citados nesse relatório.

,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes, que têm um minuto para enca
minhar.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoS - SA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabo de con
versar com o Líder Inocêncio Oliveira. Perguntei-lhe
a opinião final do Relator, Deputado José Jorge, que
ainda não chegou. S. Exa., então, pediu a nós, do
PCdoS, que aguardássemos, para emitir nossa opi
nião final depois de conversar com o Relator.

Quero saber se prevalece a posição de aguar
dar o Relator. Onde está S. Exa.? Afinal de contas,
qual a proposta em discussão?

O Relator, ao que tudo indica, tem algumas
proposições de última hora a serem apresentadas.
Se é verdade, não podemos tomar posição sem an
tes saber a de S. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Haroldo Lima, o parecer já foi dado e o
Substitutivo publicado.

Vamos prosseguir na audiência dos Srs. Líde-
res.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, é
para os Srs. Líderes encaminharem?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É para
os Srs. Líderes encaminharem.

O SR. HAROLDO LIMA - Então, quero enca
minhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se hou
ver composição durante o encaminhamento, a Mesa
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sobre itens desse projeto. A mesma coisa me foi
afiançada pelo Líder Inocêncio Oliveira. Em função
disso, gostaria que não fôssemos empurrados para
a obstrução para poder ganhar tempo, pois trata-se
de acordo que estamos tentando fazer na Casa du
rante todo o dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou in
sistir em ouvir os Srs. Líderes, com a afirmação de
que, se houver modificação no parecer do Relator,
voltarei a ouvi-los.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
não podemos encaminhar se não sabemos o con
teúdo do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Por en
quanto, nobre Deputado, encaminhem em relação
ao conteúdo do Substitutivo. Se houver modificação,
ouvirei novamente os Srs. Líderes.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na semana pas
sada, com esse texto do Substitutivo, nós obstruí
mos a votação. Até o momento, não houve fato novo
algum. Continuaremos obstruindo, na expectativa de
que haja uma modificação e só então reavaliaremos
nossa decisão, se consultados pela Presidência.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sp;ll>. e Srs. Depu
tados, qualquer pessoa que tenha experiência ou te
nha participado da vida universitária sabe que a uni
versidade é uma instituição que não pode ser fratu
rada. Não se pode estabelecer políticas que fraturem
uma instituição. Já dissemos isso quando discutimos
o plano de carreira de ciência e tecnologia e tivemos
a possibilidade de um entendimento como aquele
que manteve as instituições de pesquisa, de ciência
e tecnologia e com a introdução do pessoal de nível
médio e intermediário. O que se está fazendo com a
universidade é exatamente a repetição disso. Nin
guém é contra a avaliação de desempenho e produ
tividade, mas temos de ter um entendimento comple
to, porque o que se está dando agora é a recupera
ção de salário. A partir dessa recuperação de salá
rio, sim, seria uma política correta se houvesse a
possibilidade de um programa de incentivo segundo
produtividade. Mas qual produtividade? Não por sala
de aula, mas por produção científica, por serviços,
por extensão e por docência. Mas que isso possa
ser discutido com os reitores, com os docentes, com

os funcionários, com todos do interesse da universi
dade. Todos somos favoráveis a isso.

Infelizmente, não houve avanço da semana
passada para cá. Acabamos de conversar com o
Relator, que está mantendo entendimentos. S. Exª
se comprometeu a conversar novamente com os
partidos sobre a possibilidade de um entendimento.

Enquanto não houver esse entendimento, o
PPS está em obstrução.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, consideramos
que esse projeto tem diversas implicações para a
vida universitária brasileira, inequivocamente. A prin
cipal delas não é a questão salarial nem de avalia
ção de plano de carreira, mas, sim, a concepção de
vida universitária. Ou seja, a universidade passará a
ser avaliada por mecanismos de produtividade,
como se fosse uma fábrica: horas de trabalho, horas
de aulas, números isso, números aquilo: avaliação
quantitativa. Durante o dia inteíro ouvimos todas as
entidades.

Conversamos com o Relator para que possa
mos estabelecer uma determinada redação que
aceite, por parte de todos nós, a idéia de que haverá
uma forma de avaliação das universidades que será
discutida posteriormente, de maneira consensual,
prudente, demorada, em 120 dias. Os critérios, a for
ma, os mecanismos e as conseqüências disso serão
examinados posteriormente e não a toque de caixa,
por votação, definindo-se que haverá um tipo de
avaliação, que é a avaliação que o Banco Mundial
quer que seja feita nas universidade brasileiras,
como já fez de certa maneira com todas as universi
dades latino-americanas. O Relator ficou sensível à
nossa argumentação. As entidades fizeram conces
sões. O Relator saiu em busca de entendimento com
as lideranças do Governo. O Líder do PFL disse
mais uma vez que seria bom se esperássemos mais
um pouco.

V. Exª está dando outro encaminhamento em
função da premência do Regimento, pois na Mesa
há um determinado texto que tem de ser votado.

Sendo assim, o PCdoB manifesta-se em obs
trução, até que uma outra redação chegue à Casa e
nos permita, eventualmente, reavaliar nossa posi
ção.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.
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o SR. AÉCIO NEVES (PSDS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria é de
grande importância para o País e estamos mergu
lhados na busca de um entendimento.

Fui informado de que o Relator da matéria, in
dicado por V. Exa., encontra-se na busca de um en
tendimento para que possamos votar consensual
mente esta matéria, como era nosso objetivo na se
mana passada.

Concordo que em determinado momento che
gamos ao limite da negociação possível e, democra
ticamente, o Plenário haverá de se manifestar.
Como vejo que alguns avanços ocorreram, faço a
seguinte proposta a V. Exa.: se houver o acatamen
to do Líder do PFL, dos Líderes da base, do Líder
Odelmo Leão, e, particularmente, dos Líderes da
Oposição, sugiro a V. Exa., se for possível, a inver
são da pauta. Ou seja, que coloquemos esta matéria
no fim da pauta proposta por V. Exa. Dessa forma,
estaremos dando um tempo um pouco maior para
avançarmos na negociação. Não sendo possível, ire
mos votá-Ia. Mas a relevância e a importância da
matéria aconselham-nos um pouco mais de prudêh
cia no encaminhamento desta questão. É este o
apelo que faço democraticamente a V. Exa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consul

to os Srs. Líderes se estão de acordo com a propos
ta do Deputado Aécio Neves. Se S. Ex~ estiverem
de acordo, inverterei a pauta.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, todos concor
dam.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui procu
rado pelos Srs. Líderes de todos os partidos e estive
em contato com o Relator da matéria, que virá ao
plenário expor os termos do acordo.

Concordo com a inversão de pauta. Iríamos ao
item seguinte e depois votaríamos a proposta me
diante acordo ou decidindo democraticamente pelo
voto. Acredito que, neste momento, este é o melhor
caminho, uma vez que há possibilidade de chegar
mos a amplo entendimento.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSS - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, concordo
com a proposta do Deputado Aécio Neves, mas dei
xo claro que ela é anti-regimental e não pode ser rei
vindicada em hipótese alguma para outra circunstân
cia. Se o encaminhamento for neste sentido, o Parti
do Socialista Brasileiro acorda. A jurisprudência pro
posta pelo Deputado Aécio Neves não pode ser usa
da a qualquer título em outra matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo discordância dos Srs. Líderes e sem fixar pre
cedente, invertemos a pauta. Colocaremos em vota
ção o item 1 quando o Sr. Relator chegar ao plená
rio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-

PROJETO DE LEI N2 3.920, DE 1997
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Substi
tutivo do Senado ao Projeto de lei n2 3.920,
de 1997, que altera a tabela de valores da
taxa de fiscalização da instalação por esta
ção, objeto do anexo 1/1 da Lei n2 9.472, de
16 de julho de 1997, que dispõe sobre a or
ganização dos serviços de telecomunicações,
a criação e o funcionamento de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais,
nos termos da emenda constitucional n2 8 ,
de 1995. Pendente de pareceres das Comis
sões de Finanças e Tributação e Constitui
ção e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Nelson Marquezelli para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de
Finanças e Tributação.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTS - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
n2 3.920, de 1997, já foi apreciado na Câmara dos
Deputados e foi apresentado um Substitutivo do Se
nador Odacir Soares, no Senado Federal, aprovado
por unanimidade e com a concordância inclusive do
Ministério das Comunicações e de toda a equipe go
vernamental.

Por isso, somos favoráveis ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare

cer é pela adequação financeira e orçamentária.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha-
do a palavra ao Sr. Nilson Gibson, para oferecer pa- vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis-
recer ao projeto, em substituição à Comissão de cussão.
Constituição e Justiça e de Redação. Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Se-
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nado Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao
Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei da Câmara, mesmo e vou submeter a votos o seguinte Substituti-
de n2 3.920/97, altera a tabela de valores da taxa de vo:
fiscalização da instalação por estação, objeto do O Congresso Nacional decreta:
anexo 111 da Lei n!! 9.472, de 16 de junho de 1997, e Art. 12 A Tabela de Valores da Taxa de Fiscali-
dispõe sobre a organização dos serviços de teleco- zação por Estação, objeto do Anexo 111, da Lei n2

municações, a criação e o funcionamento de um ór- 9.472, de 16 de julho de 1997, é alterada nos itens e
gão regulador e outros aspectos institucionais. valores relacionados nesta lei.

Sr. Presidente, esse projeto já tramitou nesta Art. 22 A data do vencimento da Taxa de Fisca-
Casa, foi aprovado em todas as Comissões e foi ao Iização de Funcionamento relativa ao exercício de
Senado Federal. 1998 se dará, excepcionalmente, trinta dias após a

O Senado Federal, como Casa Revisora, me- publicação desta lei.
diante substitutivo, introduziu algumas modificações Art. 32 São canceladas as multas e encargos fi-
na organização dos serviços de telecomunicações. nanceiros devidos pelo não recolhimento até 31 de

Sr. Presidente, compete à Comissão de Consti- março das taxas de fiscalização a que se refere esta
tuição e Justiça e de Redação examinar se este lei, relativas ao exercício de 1998.
substitutivo atende aos pressupostos de admissibili- Art. 42 As diferenças entre os valores pagos
dade. com base na tabela anterior e os determinados por

Somos pela constitucionalidade, juridicidade e esta lei serão devolvidas aos contribuintes pela
boa técnica legislativa e, seguindo o entendimento União, ou compensadas na forma do inciso 11 do art.
das Comissões de Mérito, pela aprovação. 156 da Lei n!! 5.172, de 25 de outubro de 1966, com

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare- os débitos porventura existentes.
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc- Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. publicação.

Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da
Instalação por Estação

(Art. 10 da Lei n° . de de de 199
SERVIÇO I VALOR DA

TFI (R$)
3. Serviço Radiotelefônico a) até 12 canais 26,83
Público b) acima de 12 até 60 canais 134,08

c) acima de 60 até 300 canais 268.16
d) acima de 300 até 900 canais 402.24
e) acima de 900 canais 536.32

5. Serviço Limitado Privado a) base 134.08
b) repetidora 134,08
c) fixa 26,83
d) móvel 26.83

9. Serviço Limitado Privado a) base 134,40
de Radiochamada b) móvel 26.83

12. Serviço Limitado Móvel a) costeira 134,08

Marítimo b)portuária 134,08
c) móvel 26.83
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]
VALOR DAI
TFI (R$)

SERVIÇO

19. Serviço Especial de
,

a) base 134,08
Supervisão e Controle b) fixa 26,83

c) móvel 26.83
20. Serviço Especial de
Radioautocine 134,08
p. Serviço Especial de TV
por Assinatura 2.413.00
26. Serviço Especial de
repetição por Televísão 400,00

27. Serviço E::special de
Repetição de Sinais de TV
via Satélite 400,00
28. Serviço Especial de
Retransmissão de Televisão 500.00
29. Serviço Suportado por a) tenninal de sistema de comunicação
Meio de Satélite global por satélite 26,83

b) estação terrena de pequeno porte
com capacidade de transmissão e
diâmetro de antena inferior a 2.4 m,
controlada por estação central 201,12
c) estação terrena central controladora
de aplicações de redes de dados e outras 402,24
d)estação terrena de grande porte com
capacidade transmissão, utilizada para
sinais de áudio, vídeo, dados ou
telefonia e outras aplicações, com
diâmetro de antena superior a 4,5 m 13.408,00
e) estação terrena móvel com
capacidade de transmissão 3.352,00
f) estação espacial geoestacionária (por
satélite) 26.816,00
g) estação espacial não-geoestacionária
(por sistema) 26.816,00

32. Serviço de Radiotáxi a) base 134,08
b) móvel 26,83

38. Radiodifusào Sonora em a) potência de 0,25 a 1 KW 972,00
Ondas Médias b) potência acima de 1 até 5 KW 1.257,00

c) potência acima de 5 até 10 KW 1.543,00
d) potência acima de 10 até 25 KW 2.916,00
e) potência acima de 25 até 50 KW 3.888,00
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972,00

972,00

I
.:.L860.00
5.832.00

SERVIÇO

t) potencia acima de 50 ate 1no KW
. g) potencia acima de 100 KW

39. Serviço de RadiodirJsão
Sonora em Ondas Cunas
40. Serviço de Radiodifusão I
em Ondas Tropicais

I
VALOR
l'FI (R$)

I

DA

41. Serviço de Radiodifusão a) comunitária
Sonora em Freqüencia b) classe C
Modulada c) classe B2

d) classe B1
e) classe A4
f) classe A3
g) classe A2
h) classe AI
i) classe E3
j) classe E2
l) classe E1

200.00
-,.000.00
l.500,00
LOGO,OO
2.600,00
3.800,00
4.600,00
5.800,00
7.800,00
9.800,00

12.000.00

12.200,00

2',".000,00

14.400,00

15.600,00

31.058,00

22.500,00

42. Serviço de Radiodifusào a) estações instaladas nas cidades com
de Som e Imagens população até 500.000 habitantes

b) estações instaladas nas cidades com
população entre 500.001 e LOOO.OOO de
habitantes
c) estações instaladas nas cidades com
população entre 1.000.001 e 2.000.000
de habitantes
d) estações instaladas nas cidades com
população entre 2.000.001 e 3.000.000
de habitantes
e) estações instaladas nas cidades com
população entre 3.000.001 e 4.000.000
de habitantes
t) estações instaladas nas cidades com
população entre 4.000.00 I e 5.000.000
de habitantes
g) estações instaladas nas cidades com
população acima de 5.000.000 de
habitantes 34.065.00 !

43. Serviços Auxiliares de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Trarlsmissào de
Programas. Reponagem Externa. Comunicação de Ordens. Telecomando, Te1emando e
outros.
43.1 Radiodifusão Sonora II 400,00
43.2 Televisão 1.000.00
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SERVIÇO

t

VALOR DA I
_______________________ TFI (R$)

43.3 Televisão por
Assinatura 1.000,00
44. Serviço Telefônico Fixo a) até 200 terminais 740,00
Comutado (STFC) b) de 201 a 500 terminais 1.850,00

c) de 501 a 2.000 terminais 7.400,00
d) de 2.001 a 4.000 terminais 14.748,00
e) de 4.001 a 20.000 terminais 22.123,00
t) acima de 20.000 terminais 29.497,00

45. Serviço de Comunicação I
de Dados Comutado 29.497,00
46. Serviço de Comutação
de Textos 14.748,00
47. Serviço de Distribuição a) base com capacidade de cobertura
de Sinais de Televisão e de nacional 16.760,00
Áudio por Assinatura VIa b) estação terrena de grande porte com
Satélite (DTH) capacidade para transmissão de sinais

de televisão ou de áudio, bem como de
ambos 13.408,00

o SR. SÉRGIO MIRANDA - Ainda é possível
discutir, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Discutir
não é mais possível. Quer V. Ex.ª encaminhar pelo
partido?

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoS - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se esse projeto
foi apresentado agora, por que não se pode discutir?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
via oradores inscritos. A esta altura é o encaminha
mento dos Srs. Líderes.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
não aprovaremos projeto sobre o qual não tenho a
menor condição de emitir opinião. Há pouco tempo,
em uma sessão do Congresso Nacional, compara
mos as leis às salsichas, frase de Sismarck.

Estamos alterando uma tabela de taxa de fis
calização, cujos valores financiarão o Fundo de Uni
versalização. O nosso voto deveria ser orientado de
acordo com a avaliação feita por esta Casa sobre a

necessidade desse fundo nos serviços de telecomu
nicações.

Porém, Sr. Presidente, há um aspecto impor
tante: o Governo está tirando dessas taxas dinheiro
para pagar a dívida pública mobiliária federal.

A Lei n2 9.530 já retirou 120 milhões de reais
do Fistel e da Anatel. Estamos aprovando lei para
taxa de fiscalização que deve financiar o Fundo de
Universalização, e esse dinheiro está sendo desvia
do.

Por não ter condições de avaliar as alterações
feitas pelo Senado Federal, o PCdoS encaminha o
voto IInãoll

•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, devido à comple
xidade da matéria e por não ser foi possível analisá
la, o PPS é pela abstenção.

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - O PL encaminha o voto "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSS - RJ.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela falta
de condições de avaliar o projeto relatado pelo De
putado Sérgio Miranda, não há como votar favora
velmente a ele.
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o Partido Socialista Brasileiro encaminha o
voto contrário ao projeto.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está ha
vendo equívoco nesse caso.

Este projeto, enviado a esta Casa pelo Gover
no, estabelecia taxas absurdas. A Câmara dos Depu
tados aprovou a taxa de anuidade de 18 mil reais
para o funcionamento de uma pequena rádio do inte
rior do País. É inviável sua cobrança e seu paga
mento. Por isso o projeto foi ao Senado.

Apresentamos sugestões àquela Casa e, com
o Substitutivo do Senador Odacir Soares - um Subs
titutivo lúcido, negociado com todas as associações
representativas do setor -, chegou-se a um acordo,
e a taxa anual para o funcionamento da rádio baixou
de 18 mil reais para 2 mil reais. Essa foi a reivindica
ção de todo o setor de radiodifusão do País, e o Se
nado a acatou. Agora retoma para ratificar um Subs
titutivo aprovado pela Casa.

Portanto, o PTB vota "sim".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse projeto de
autoria da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comu
nicação e Informática altera os valores da taxa de
fiscalização da instalação por estação.

A Lei Geral das Telecomunicações estabele
ceu valores exorbitantes que inviabilizavam o funcio
namento das rádios AM e FM do interior deste País,
as quais prestam relevantes serviços ao povo brasi
leiro. Entretanto, esse projeto foi aprovado ontem no
Senado e chegou hoje a esta Casa.

Se a tabela em anexo reduz substancialmente
esses valores, confesso a V. Ex.ª que, pelo PDT, eu
não teria condições de dizer se esses valores, ape
sar de trazerem a lei à realidade, são suficientes ou
não.

Desta forma, recusando esse rito sumaríssimo
em que um projeto é aprovado no Senado Federal
ontem e vem hoje para análise da Câmara dos Depu
tados, o PDT vota "não".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, esta Casa discu
tiu a tabela do Fundo de Fiscalização, e o fez a partir
inclusive dos erros introduzidos na primeira tabela,
dos problemas e vícios oriundos da segunda tabela.
E este Plenário teve a capacidade de discutir uma
terceira tabela que não foi feita de forma açodada
como esta que chega agora, já que não obedeceu
aos critérios que poderíamos chamar de lobby dos
grandes interesses relacionados à radiodifusão.

Aprovamos a terceira tabela, que na nossa opi
nião ainda não era a ideal porque nem aquela nem
esta apresentada guardam a proporção a partir da
abrangência, do faturamento e do porte de cada
emissora. Não posso comparar uma pequena emis
sora com outra que transmite via satélite. Portanto,
para uma tabela ser justa deveria ter () critério que
usasse o parâmetro da proporcionalidade e que in
clui potência, abrangência e receita; e que tenha a
ver com redes, com pequenas rádios, com rádios co
munitárias, fazendo uma clara e objetiva definição
do que significa cobrar os serviços dos que têm a
concessão dos serviços de radiodifusão.

Ora, a alteração patrocinada pelo Senado Fe
deral chega à Câmara dos Deputados a galope, com
modificações que beneficiam "a" ou "b". Há reduções
de 100%, Deputado Sérgio Carneiro, que podem be
neficiar, por exemplo, uma grande emissora que co
bre o Brasil inteiro por meio da transmissão via saté
lite. Essa cobrança é injusta, da mesma forma que
alguém poderia dizer que é injusto uma pequena rá
dio pagar valor equivalente ao que paga uma rádio
de cidade grande. Não é possível aprovarmos um
projeto desse.

Lembro aos Srs. Deputados que foi exatamen
te por causa desse açodamento, pelo fato de não
discutir o projeto, que esta Casa foi vítima de ata
ques, acusada de estar se submetendo ao lobby
das empresas de radiodifusão.

Em virtude dessa incapacidade de debater e
construir a tabela, o Partido dos Trabalhadores en
caminha o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - Mi3. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PIPS vota de
acordo com o Substitutivo do Senado. O PPB enca
minha o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este não é
o momento de o Congresso Nacional impor às em
presas brasileiras, em todos os setores, ônus maio
res do que elas já vêm enfrentando, com dificulda
des atrozes.

O Senado Federal teve o bom senso de elimi
nar ônus exagerados, manterdo um sistema em
condições de financiar a fiscalização.

O PMDB entende que o Senado agiu correta
mente e vota "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro vota "sim" e salienta que o Relator
da matéria é um Senador do PTB. Votamos com o
Relator.



18072 Quarta-feira 1

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO'
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB entende que as alterações feitas pelo
Senado Federal contribuíram para melhorar o proje
to de lei que estabelece essa tabela do Fistel.

O PSDB apóia o Substitutivo do Senado e,
conseqüentemente, vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse pro
jeto foi aprovado nesta Casa e enviado ao Senado
Federal, que, após ampla discussão, chegou a um
entendimento que atenderá à realidade do nosso
País.

As tabelas anteriores eram irrealistas, porque
não levavam em consideração a área de atuação
das emissoras de rádio. Taxavam, por exemplo, a
emissora de uma cidade de 1 milhão de habitantes
da mesma forma que a de uma cidade de 50 ou de
100 mil habitantes. Além disso, a tabela iria inviabili
zar praticamente todas as emissoras de rádio do in
terior do nosso País.

Sr. Presidente, sobretudo nos mais longínquos
rincões do País, onde não chegam os jornais e mui
tas vezes nem mesmo a imagem da televisão, mas
apenas o som do rádio de pilha, essas emissoras
são da mais alta importância, para que a população
tenha pelo menos o direito à música e à informação
do que está acontecendo no País. Por isso sua pre
servação é fundamental. E para isso é necessário
que se vote a nova tabela apresentada pelo Senado
Federal, já discutida pelo Ministério das Comunica
ções por intermédio da Anatel, empresa de fiscaliza
ção do sistema.

Louvo essa atitude do Congresso Nacional,
que mais uma vez demonstra conhecer os proble
mas e a realidade do País e está à altura do momen
to político que vivemos.

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.

Julho de 1998

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE LEI N.23.92D-O, DE 1997

Altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Esta
ção, objeto do Anexo 111 da Lei n.2 9.472,
de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre
a organização dos serviços de telecomu-

nicações, a criação e o funcionamento de
um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional n.2 8, de 1995.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.2 A Tabela de Valores da Taxa de Fiscali
zação por Estação, objeto do Anexo 111 da Lei n2
9.472, de 16 de julho de 1997, é alterada nos itens e
valores relacionados nesta lei.

Art. 2.2 A data do vencimento da Taxa de Fisca
lização de funcionamento relativa ao exercício de
1998 dar-se-á, excepcionalmente, trinta dias após a
publicação desta lei.

Art. 32 São canceladas as multas e encargos fi
nanceiros devidos pelo não recolhimento até 31 de
março das taxas de fiscalização a que se refere esta
lei, relativas ao exercício de 1998.

Art. 4.2 As diferenças entre os valores pagos
com base na tabela anterior e os determinados por
esta lei serão devolvidas aos contribuintes pela
União, ou compensadas na forma do inciso 11 do art.
156 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966, com
os débitos porventura existentes.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. 
Prisco Viana, Relator.
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(Art. 1° da Lei nO , de de de 199 )

SERVIÇO VALOR DA
TFI (R$)

3. Serviço Radiotelefônico Público a) até 12 canais 26,83
b)acima de 12 até 60 canais 134,08
c)acima de 60 até 300 canais 268,16
d)acima de 300 até 900

canais 402,24
e)acima de 900 canais 536,32

5.Serviço Limitado Privado a)base 134,08
b)repetidora 134,08
c) fixa 26,83
d)móvel 26,83

9. Serviço Limitado Privado de a)base 134,40
Radio chamada b)móvel 26,83

12.Serviço Limitado Móvel Marítimo a) costeira 134,08
b)portuária 134,08
c) móvel 26,83

19. Serviço Especial de Supervisão e a)base 134,08
Controle b)fixa 26,83

c) móvel 26,83

20.Serviço Especial de Radioautocine 134,08

22. Serviço Especial de TV por 2.413,00
Assinatura

26. Serviço Especial de Repetição por 400,00
Televisão

27. Serviço Especial de Repetição de 400,00
Sinais de TV via Satélite

28. Serviço Especial de Retransmissão 500,00
de Televisão

29. Serviço Suportado por Meio de a) terminal de si&tema de
Satélite comunicação global por

satélite 26,83
b)estação terrena de pequeno

porte com capacidade de
transmissão e diâmetro
de antena inferior a
2,4m, controlada por
estação central 201,12

c) estação terrena central
controladora de
aplicações de redes de
dados e outras 402,24
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3.352,00

26.816,00

de

espacial
(por

d) estação terrena de grande
porte com capacidade de
transmissão, utilizada
para sinais de áudio,
video, dados ou
telefonia e outras
aplicações, com diâmetro
de antena superior a
4,5m 13.408,00

e) estação terrena móvel com
capacidade
transmissão

f) estação
geoestacionária
satélite)

g)estação espacial
não-geoestacionária (por
sistema) 26.816,00

4:860,00
5.832,00

134,08
26,83

de 0,25 a 1 kW 972,00
acima de 1 até

1.257,00
acima de 5 a

1. 543 ,00
acima de 10 a

2.916,00
acima de 25 a

3.888,00
acima de 50 até

a)base
b)mével

Sonora em Ondas a) pot:ência
b) potência

5 kW
c) potência

10 kW
d) potência

25 kW
e) potência

50 kW
f) potência

100 kW
g)potência acima de 100 kW

38. Radiodifusão
Médias

32.Serviço de Radiotáxi

39. Serviço de Radiodifusão ~onora em
Ondas Curtas

972,00

Se~;O~ :tUaA'.n.-l' Fu"'ãs>~ Q;>siee
Tropicais

A*2 DO

41. Serviço de Radiodifusão Sonora
Freqüência Modulada

em a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)
1)

comunitária
classe C
classe B2
classe Bl
classe A4
classe A3
classe A2
classe Ai
classe E3
classe E2
classe El

200,00
1. 000 ,00
1. 500 ,00
2.000,00
2.600,00
3.800,00
4.600,00
5.800,00
7.800,00
9.800,00

12.000,00

42. Serviço de Radiodifusão de Sons e a) estações instaladas nas
Imagens cidades com população

até 500.000 habitantes 12.200,00
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b)estações instaladas nas
cidades com população
entre 500.001 e
1.000.000 de habitantes 14.400,00

c) estações instaladas nas
cidades com população
entre 1.000.001 e
2.000.000 de habitantes 18.600,00

d)estações instaladas nas
cidades com população
entre 2.000.001 e
3.000.000 de habitantes 22.500,00

e) estações instaladas nas
cidades com população
entre 3.000.001 e
4.000.000 de habitantes 27.000,00

f) estações instaladas nas
cidades com população
entre 4.000.0001 e
5.000.000 de habitantes 31.058,00

g)estações instaladas nas
cidades com população
acima de 5.000.000 de
habitantes 34.065,00

43.Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão
de Programas, Reportagem Externa, Comunicação de Ordens, Telecomando,
Telemando e outros.

43.1 Radiodifusão Sonora

43.2 Televisão

43.3 Televisão por Assinatura

44.Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC)

45.Serviço de Comunicação de Dados
Comutado

a)até 200 terminais
b)de 201 a 500 terminais
c)de 501 a 2.000 terminais
d)de 2.001 a 4.000 terminais
e)de 4.001 a 20.000

terminais
f)acima de 20.000 terminais

400,00

1. 000 ,00

1.000 ,00 ~

740,00
1. 850 ,00
7.400,00

14.748,00

22.123,00
29.497,00

29.497,00

46.Serviço de Comutação de Textos 14.748,00

47. Serviço de Distribuição de Sinais a)base com capacidade de
de Televisão e de Áudio por cobertura nacional 16.760,00
Assinatura via Satélite (DTH) b)estação terrena de grande

porte com capacidade
para transmissão de
sinais de televisão ou
de áudio, bem como de
ambos 13.408,00H

/
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o SR. PRESIDEI"JTE (Michel Temer) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-3-
PROJEiO DE lEI t,j24.598 j DE 1998

(Do Ministério Público da União)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n2 4.598, de 1998, que dispõe sobre
os subsídios dos membros do Ministério PÚ
blico da União. Pendente de pareceres das
Comissões; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Obs.: A matéria teve sua discussão adiada por
duas sessões, em 18-6-98.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
ao Sr. Deputado Silvio Torres.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, SrM e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
n2 4.598, de 1998, que dispõe sobre os subsídios
dos membros do Ministério Público da União, foi
analisado pela Comissão de Finanças e Tributação e
considerado adequado do ponto de vista financeiro e
orçamentário.

Por isso somos pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (MicherTemer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sf1àS. e Srs. Deputados, trata-se do Projeto de Lei
n2 4.598, de 1998, que dispõe sobre os subsídios
dos membros do Ministério Público da União.

Foram distribuídas cópias do projeto às Comis
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, de Finanças e Tributação e de Constituição e
Justiça e de Redação, à qual cabe éxaminar a ad
missibilidade.

Todavia, Sr. Presidente, abrimos um parêntese
para registrar que esta Casa, anteriormente, aprovou
as proposições referentes ao Judiciário, resolvendo
a matéria dos subsídios daquele Poder. Posterior
mente, foi feita uma adequação financeira para a si
tuação da Polícia Rodoviária Federal, e foi ainda re
solvido o problema do Tribunal da Contas da União

e da admissibilidade do texto constitucional que fixa
teto que beneficia o Legislativo.

Cabe exclusivamente à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação dizer que, em preliminar
de conhecimento, é pela constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em subs
tituição à Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, ao Sr. Deputado Amaldo Faria de
Sá.

C) SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Para lemitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sras e Srs. Parlamentares, o parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público é favorável ao Projeto de Lei n2 4.598, de
1998, que trata do subsídio dos membros do Minis
tério Público Federal, até porque a compleméntação
da isonomia está prevista na Constituição brasileira.

Entendemos que a proposição já poderia ter
sido aprovada na semana passada, e só não o foi
devido à tentativa de inclusão de outros projetos que
tratam do Ministério Público que não contam com o
apoio e a simpatia do referido órgão.

Portanto, somos favoráveis ao projeto e conta
mos com o apoio dos demais Parlamentares para
sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) -
Não havendo oradores inscritos, declaro encer

rada €L discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
C) SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a Mesa requerimento nos seguintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Hequeremos, nos termos do artigo 161, inciso I e

§ 22 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do artigo 62, do
Projeto de Lei n2 4.598, de 1998, que "dispõe sobre
os subsídios dos membros do Ministério Público da
União".

Sala das Sessões,. 24 de junho de 1998. 
Dep. I)adre Roque, PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submE~ter a votos o Projeto de Lei n2 4.598, de 1998,
ressalvado o destaque.

() Congresso Nacional decreta:
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Art. 1.2 O subsídio mensal do Procurador-Geral
da República corresponde ao subsídio mensal fixado
para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 2.2 Os subsídios dos Subprocuradores-Ge
rais da República, do Procurador-Geral do Trabalho,
dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, do Procu
rador-Gerai da Justiça Militar, dos Subprocuradores
Gerais da Justiça Militar e do Procurador-Geral de
Justiça do Distrito Federal e Territórios correspon
dem a noventa e cinco por cento do subsídio mensal
fixado para o Procurador-Geral da República.

Art. 3ll Os subsídios dos Procuradores Regio
nais da República e do Trabalho correspondem a
noventa por cento dos subsídios dos Subprocurado
res-Gerais, mantido idêntico referencial, sucessiva
mente, entre os subsídios daqueles e os dos cargos
de Procurador da República e do Trabalho.

Art. 4J! Os subsídios dos Procuradores da Justi
ça Militar correspondem a noventa por cento dos
subsídios dos Subprocuradores-Gerais, mantido
idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsí
dios daqueles e os dos cargos de Promotor de Justi
ça Militar.

Art. 52 Os subsídios dos Procuradores de Justi
ça do Ministério Público do Distrito Federal e Territó
rios correspondem a noventa por cento dos subsí
dios dos Subprocuradores-Gerais, mantido idêntico
referencial, sucessivamente, entre os subsídios da
queles e os dos cargos de Promotor de Justiça e
Promotor de Justiça Adjunto.

Art. 62 É concedido aos membros do Ministério
Público da União um abono variável, com efeitos fi
nanceiros a partir de 1.2 de janeiro de 1998 e até a
data da promulgação da Emenda Constitucional
n.2 19, de 1998, correspondente à diferença entre a
remuneração mensal atual de cada membro da Insti
tuição e o subsídio que for fixado quando em vigor a
referida Emenda Constitucional.

Art. 7.2 Esta lei entra em vigor na data da publi
cação da Emenda Constitucional n!! 19, de 1998.

Art. 8.2 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr.Presidente, o PPS vota -sim-o

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
favoravelmente, mas quer levantar duas questões de
técnica legislativa.

A primeira é que há uma revogação genérica
no art. 8.2, a 'qual dispositivo legal atualmente impe-

de. A revogação deve ser de dispositivo legal atual
mente impede. A revogação deve ser de dispositivo
expressamente colocado.

Então, há o problema de técnica legislativa,
que levanto aqui para o Relator.

A outra questão é que o art. 7.2 diz que a lei en
tra em vigor na data da publicação da Emenda
Constitucional n!! 19. A data de entrada em vigor
deve ser alterada, pois não pode uma lei votada pos
teriormente entrar em vigor na data da promulgação
de uma emenda constitucional.

São dois problemas de técnica legislativa que
levanto, mas, no mérito, o PCdoB vota favoravel
mente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota favoravelmente. Achamos que as reivindicações
são perfeitamente atendidas pelo projeto.

O SR. SERGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto dispõe
sobre subsídios do Ministério Público; prevê o mes
mo reescalonamento com relação ao Poder Judiciá
rio, aprovado por esta Casa e sancionado pelo Pre
sidente da República.

De forma que o PDT vota ·sim-.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota favora
velmente ao projeto, embora se dê o direito de apre
sentar um DVS para o art. 62 no momento oportuno.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.li a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos chegando a um acordo entre os Líderes. Pedi
mos a V. Ex.ª o tempo de um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a V. Ex.ªs um minuto.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece
me que há consenso. Não há encaminhamento con
trário ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, estamos ouvindo os Srs. Líderes.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto
tem alta relevância e é muito importante. Ouvimos
as ponderações de alguns Líderes, mas os Líderes
da base do Governo entendem que ainda é preciso
uma negociação para que o projeto se encontre em
condições de ser votado.

Dessa forma, pedimos que seja adiada a vota
ção, para podermos apreciá-lo juntamente com o
projeto das universidades, que já estamos negocian
do, e outras matérias polêmicas desta sessão, con
vocada com a melhor das intenções por V. Ex.ª

Sr. Presidente, um entendimento pode ser me
lhor do que uma votação precipitada, que poderia le
var-nos a cometer erros e injustiças contra categoria
tão nobre e importante do funcionalismo público, os
servidores do Ministério Público Federal.

De modo que o nosso pedido - falo em meu
nome e no dos Líderes da base do Governo - é que
suspendamos as votações hoje, estabeleçamos um
período de negociações e, se V. Ex.ª estiver dispos
to, convoquemos uma sessão extraordinária para
amanhã pela manhã, pois assim estaríamos com os
assuntos em condições de votação.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com o
maior respeito que tenho à Liderança do PMDB,
quero dizer que a matéria está em encaminhamento
dos Srs. Líderes, e, por isso, não há amparo regi
mental para a proposta do PMDB.

O Partido Socialista Brasileiro discorda e solici
ta a V. Ex.ª que ouça os Srs. Líderes, para conti
nuarmos o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Real
mente, não há acordo, como lembra o Deputado Ale
xandre Cardoso.

Não há como impedir agora a continuação da
votação.

Como votam os demais Srs. Líderes?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB tem interes
se em votar a matéria, mas existe um apelo da base
governista para que possamos fazer o entendimento.

Entendemos que nessa matéria podemos pro
ceder da mesma forma que fizemos em relação ao

item 1 da pauta, para que possamos também chegar
ao entendimento.

Por isso, o PPB está em obstrução.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi

dente, peço a palavra na condição de Relator da ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só quero
fazer uma correção.

O art. 72 do projeto diz textualmente o seguinte:

Esta lei entra em vigor na data da pu
blicação da Emenda Constitucional n!!. 19, de
1998.

Ora, esta emenda já entrou em vigor. Então,
como Relator, apresento uma emenda de redação,
para que o art. 7!d fique da seguinte forma:

Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Retiramos a "Emenda Constitucional n!!. 19, de

1998", até porque já está dispensada essa condição,
visto que já houve a publicação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
V. Ex.ª que encaminhe a emenda de redação à
Mesa.

O SR. AÉCIO NEVES -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, o ilustre Líder Wag
ner Rossi, assim como o Líder Odelmo Leão, sinteti
zou a posição da base governista.

A matéria em discussão, que diz respeito ao
reajuste dos funcionários do Ministério Público, é da
maior relevância, assim como a que trata do reajuste
dos professores universitários.

Estamos avançando em negociações importan
tes, que podem até levar-nos ao consenso, sobretu
do no caso das universidades públicas brasileiras.
Se essa questão for decidida por intermédio de am
plo consenso, consideramos melhor.

Dessa forma, com o objetivo de avançarmos
na discussão ainda esta noite e no início da manhã
de amanhã, na busca de um entendimento sobre to
das essas matérias, o PSDB obstrui também a vota
ção e pede a V.EXª. que seja marcada sessão ex
traordinária para amanhã de manhã, quando retoma
ríamos a Ordem do Dia.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -A Mesa
vai consultar os Srs. Líderes sobre se estão dispos
tos a remeter o projeto para o último item da pauta,
de maneira que possamos prosseguir no exame da
longa pauta que temos. Quem sabe, conseguiremos
votar a matéria como último item. Pode ser que haja
uma composição como a que está sendo feita com
os professores.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual é a
proposta?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A pro
posta é que esse projeto vá para o último item da
pauta, assim como estamos fazendo com o dos pro
fessores, para que haja oportunidade de votação.

Como a pauta de hoje é muito extensa, gosta
ria de submeter isso à apreciação dos Srs. Líderes.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, o Partido Socialista Brasileiro entende que
esse projeto é fundamental e que o processo de vo
tação deve continuar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Wagner Rossi.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamento
que a minha sugestão não tenha caído no campo
fértil do diálogo, porque matérias como essa mere
cem reflexão e aperfeiçoamento.

A minha preocupação foi evitar uma votação
precipitada, que, pela falta de diálogo, pudesse pôr o
Governo contra projeto que notoriamente tem mérito.

Por isso, Sr. Presidente, no sentido de preser
var esse espaço de negociação, o PMDB declara-se
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não tendo sido pos
sível aceitar a sugestão de V. EXª., que me parecia
até adequada, porque ganharíamos algum tempo e
votaríamos algumas outras matérias consensuais da
pauta de hoje, e não havendo, por parte da Oposi
ção, a compreensão sobre essa proposta, vamos
manter-nos em obstrução, ressaltando que quere
mos retomar, a partir de amanhã de manhã, numa

sessão extraordinária, a Ordem do Dia para votar
esses projetos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a matéria
que estamos discutindo é da mais alta importância.

Em primeiro lugar, já foi concedido, antes que
o prazo se encerrasse, dia 3 de julho próximo, au
mento a vários órgãos públicos do nosso País, como
Tribunal de Contas, Polícia Rodoviária Federal, Polí
cia Federal e Poder Legislativo, através da Câmara
e do Senado. Já foi concedido ao seu órgão auxiliar,
o Tribunal de Contas da União, e ao Poder Judiciá
rio, ficando excluído apenas o Ministério Público. En
tendo a obstrução e com ela concordo se esta noite
procurarmos firmar entendimento em torno do as
sunto, pois não é possível que o Ministério Público
da União seja o único órgão excluído desse reajuste.
Por isso, esperando que haja amplo entendimento a
respeito da matéria, que podemos conseguir esta
noite, é que nos declaramos em obstrução.

Entretanto, Sr. Presidente, queria fazer um
apelo a V.Exª. Estamos há cerca de quinze dias dis
cutindo o projeto de lei que institui a Gratificação de
Estímulo à Docência no Magistério Superior e próxi
mos de amplo entendimento. Queria que V. EXª.,
caso não haja quorum nesta sessão, em razão de
obstrução dos partidos políticos, convocasse nova
sessão para daqui a quinze ou vinte minutos, especi
ficamente para tratar desse projeto de lei, a fim de
votarmos a matéria, que é fundamental. Há mais de
oitenta dias, nossas universidades públicas estão
em greve, e os alunos estão ameaçados de perder o
semestre. Por isso, acredito que esse seria o cami
nho para chegarmos a um entendimento que atenda
aos verdadeiros interesses da universidade pública,
dos estudantes e de toda a sociedade brasileira.

É com este sentimento que faço o apelo a
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o nobre Deputado Sérgio Carneiro.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, as condições
de trabalho aqui não são boas, e V. EXª. sabe disso.
Pelo que entendi, o Deputado Inocêncio Oliveira pro
pôs a realização de sessão extraordinária daqui a
quinze minutos, apenas para votarmos o projeto de
lei que institui a gratificação dos professores univer
sitários. Então, esta sessão seria derrubada, porque
os partidos do Governo estão em obstrução. É isso?
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata
mente.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
discordamos desse encaminhamento. O projeto já
foi adiado por duas vezes, e não ouvi nenhum Líder
da base do Governo dizer que votaria contra. Não há
motivo para se punir o Ministério Público, negando a
ele esse reajuste. Por isso, solicitamos a V. EXª. que
faça prosseguir o processo de votação, inde
pendentemente da posição dos partidos que se colo
caram em obstrução, pois visivelmente há quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
evidentemente não vai haver quorum, em face da
obstrução determinada, a Mesa vai convocar sessão
extraordinária para depois desta votação, a fim de
que sejam votados todos os demais itens da pauta,
com exceção do que trata do Ministério Público e al
gumas urgências.

Como a sessão caiu por falta de quorum, a
Mesa vai apagar o painel e abri-lo novamente. Se
houver quorum para a sessão extraordinária, nós a
realizaremos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, insisto em
que V. Ex.ª convoque a sessão, se possível, especi
ficamente para tratar da Gratificação de Estímulo à
Docência no Magistério Superior. Trata-se de maté
ria sobre a qual o Poder Executivo tem de decidir.
Ninguém agüenta mais a greve, que está prejudican
do o País, e os alunos estão ameaçados de perder o
semestre. Trata-se de matéria fundamental, que há
muito vimos discutindo.

Por isso, caso não se verifique quorum nesta
sessão, V.Exa. poderia convocar outra para daqui a
quinze ou vinte minutos, porque vamos tentar reali
zar entendimento com os partidos de oposição, do
qual estamos muito próximos. Já chegamos ao en
tendimento sobre três pontos fundamentais, só fal
tando um.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
prejuízo em função da proposta de V. Ex.ª, porque
este é o item 1 da pauta. Vamos votar este como
item 1 e, em seguida, veremos se conseguimos vo
tar os demais. Temos ainda muita matéria sobre a
mesa.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex.ª vai colo
car o projeto em votação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou pôr
em votação o projeto agora.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - A minha ques
tão era exatamente sobre isso, com base no art. 82.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
respondida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o projeto de lei, ressalvado o destaque.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. Os que forem contra le
vantem o braço. (Pausa.)

Vou fazer votação nominal, em face da obstru
ção.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não vi nin
guém pedir verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter
mino votação nominal, em face da obstrução.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
está em obstrução.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu só que
ria saber quem foi o autor do pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
está decidindo, em face da obstrução, colher o voto
nominal dos Srs. Deputados.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, vou respeitar a decisão de V. Ex.ª, mas foi
evidente que a maioria não levantou a mão. Se erra
ram ou não no encaminhamento, ficou claro que o
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projeto teve aprovação. E ninguém pediu verificação
de quorum. Eu desafio a Mesa a consultar as notas
taquigráficas. Ninguém pediu. Então, Sr. Presidente,
não é um encaminhamento comum.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
já decidiu, nobre Deputado.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.!! a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

o SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não é um
encaminhamento comum. Achei - e estava claro 
que os Líderes do Govemo não conseguiram mobili
zação da sua base, e o projeto teve aprovação. Res
salto que a decisão de V. Ex.ª não foi das melhores
tomadas neste plenário. O projeto foi aprovado. A Li
derança do Govemo encaminhou indevidamente, as
pessoas não levantaram o dedo, e o projeto, no meu
entendimento, foi aprovado. Só quero ressaltar a po
sição da bancada do Partido Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar!

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoS - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é para encami
nhar favoravelmente pelo PCdoB. E também quero
fazer um alerta e um apelo ao mesmo tempo. O Lí
der do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, na verda
de fez a defesa do projeto, mostrando sua importân
cia, já que projetos semelhantes foram aprovados
em relação a vários outros órgãos. Se nós não te
mos mais tempo, por que não aprovar hoje o projeto
que fixa os subsídios dos membros do Ministério PÚ
blico da União? Este projeto é muito importante, e
precisamos do apoio de toda a base do Governo
para aprová-lo.

O PCdoS vota favoravelmente ao projeto e faz
este apelo, para que possamos aprová-lo ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, a Mesa, tanto quanto V. Ex.ªs, concorda
inteiramente com a afirmação de que o projeto é de
fundamental importância, até para praticar o preceito
constitucional da isonomia, em função do que antes
esta Casa já decidiu. E a Mesa decide desde já con
vocar sessão extraordinária para amanhã, para que
seja este o primeiro item da pauta. De modo que não
haverá prejuízo para ninguém. Vamos negociar em
tomo deste assunto.

Vamos votar. Solicito aos Srs. Deputados que
tomem seus assentos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB está em
obstrução.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, para que não
paire dúvida sobre o encaminhamento, até porque
há comentários, eu gostaria de saber em que artigo
V. Exa. se baseou para dar essa determinação. Esta
Líder é novata e precisa ser esclarecida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata
se de matéria vencida, nobre Deputada.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB está em
obstrução.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, tomem seus lugares, a fim de ter início a
votação pelo sistema eletrônico.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. A~("'.r) NEVES (PSDS - MG. Sem revi
são do orador.) -. Sr. Presidente, a fim de esclarecer,
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para que não paire qualquer dúvida em relação à de
liberação de V. Exa.: caindo a sessão, o objetivo dos
Líderes da base do Governo é avançar esta noite
até amanhã de manhã na discussão das variadas
matérias que constam da pauta. Parece-me que,
convocada sessão extraordinária para amanhã, o
primeiro item da pauta a ser discutido obviamente é
o primeiro constante da pauta publicada, ou seja,
aquele que diz respeito ao projeto relativo à remune
ração dos professores universitários, ao qual se se
guirão os demais itens da pauta.

Parece-me que isso é o correto, mas gostaria
apenas do esclarecimento de V. EXª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eviden
temente, se na sessão extraordinária que convocarei
para logo a seguir não for votado o projeto relativo à
gratificação dos professores. Entretanto, estou su
pondo que conseguiremos votar todos os itens da
pauta de hoje. Assim, remanesceria o item que trata
do Ministério Público, o qual ficaria como primeiro
item da pauta de sessão extraordinária a ser convo
cada para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es
tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB está em
obstrução.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal está em obstrução.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB está em obstrução.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
está em obstrução. ~

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"sim".

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PMDB
está em obstrução.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB está em obstrução.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa
da isonomia, o Partido Socialista Brasileiro vota
"sim" e espera do Sr. Presidente o mesmo critério de
tempo de espera da votação, porque consideramos
fundamental o projeto. Sabemos da sua importância
para o País e temos abs'oluta certeza de que o Pre
sidente será condescendente e aguardará o tempo
necessário à aprovação do mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Serei
paciente, Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB está em
obstrução.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"sim" e pede isonomia não no tempo, mas no trata
mento do pedido de verificação para outras matérias
a serem votadas por este Plenário.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado Inácio Arruda, todas as vezes em que houver
obstrução deste montante, a Presidência se compor
tará desta maneira.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro está em obstrução.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei inde
vidamente e, por isso, gostaria de retirar o meu voto.

O SR. COLSERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

A SRA. JANDlRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu esta
va participando da reunião de Líderes na sala de
V. EXª quando o Procurador-Geral da República soli
citou a esta Casa que aprovasse o projeto.

Portanto, é bom que fique claro que a Oposi
ção está querendo aprovar o projeto do Ministério
Público. Quem não está querendo aprová-lo é a
base parlamentar do Governo. É bom que não reste
dúvida quanto a isso, para que depois, por mano
bras primárias, não tentem vincular a aprovação do
projeto de lei dos professores universitário a este e,
com isso, acusar a Oposição de não querer dar
quorum para a votação.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota

"sim" e não entende a obstrução, por parte do Go
verno, da votação do projeto do Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, dirijam-se ao plenário, pois estamos em
processo de votação nominal.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que
existem várias pessoas sem uma compreensão mui
to aguçada ou rápida, esclareço que entramos em
obstrução para preservar o projeto de uma votação
afoita, que poderia derrubá-lo. Mais: propusemos o
entendimento ou o diálogo que pudesse levar à
aprovação do projeto. Entretanto, parece que o diá
logo não prevalece quando os oposicionistas prefe
rem marcar posição em vez de buscar avanços
reais.

Respeitamos a Oposição e pedimos respeito a
nós, pois agimos de acordo com o Regimento Inter
no. Estamos em obstrução.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"sim" e não quer respeito, não. Quer apenas isono
mia no momento do pedido de verificação.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim" e, em poucas palavras, explica o que é inexpli
cável na obstrução.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB está em obstrução.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro encontra-se em obstrução.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, alcançado o
quorum, é importante conhecermos a opinião dos
partidos da base do Governo. Espero que eles se
manifestem.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.
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o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a fim de dar infor
mações à bancada, pergunto se a intenção de
V. Ex!! é, derrubado o quorum desta sessão, convo
car outra ainda para esta noite.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado Odelmo Leão, convocarei uma sessão extraor
dinária ainda nesta noite para tentar esgotar a pauta,
sendo certo que vou encerrar o registro no painel e
reabri-lo, para verificar se temos quorum para a
sessão.

O SR. ODELMO LEÃO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sendo convo
cada sessão extraordinária para amanhã, como fica
rá a sessão em que ocorrerá o julgamento de Depu
tados?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ama
nhã pela manhã temos uma sessão extraordinária
para colocar a matéria que remanescer de hoje, in
clusive o projeto do Ministério Público. Essa é a pau
ta da sessão extraordinária de amanhã de manhã. A
do julgamento dos Deputados fica para depois da
votação da Previdência.

O SR. COLBERT MARTINS - Certo, após a
votação da Previdência.

O PPS, Sr. Presidente, continua votando ·sim"
ao projeto do Ministério Público.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PCdoB vota
"sim" e gostaria que o Plenário fosse informado a
respeito de como vota a base do Governo. Se vota
"sim" ou "não", alcançado o quorum. Isso é muito
importante para a sessão extraordinária de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Líderes da base governista têm a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
os Líderes do Governo estão mudos.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB está em obstrução.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
está ern obstrução.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal está em obstrução, para tentar o
entendimento relativo a essa importante matéria até
amanhã pela manhã.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª' a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, após a vo
tação, em virtude da obstrução, certamente o
quorum não será atingido. Ao convocar a sessão
extraordinária, V. Exa. abrirá o painel, e só quando o
quorum for atingido é que apreciaremos novas ma
térias?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só
quando 257 Deputados registrarem a presença no
painel é que apreciaremos as outras matérias.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB se encontra
em obstrução.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "sim".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa matéria já
foi adiada por mais de duas vezes, e não admitimos
mais adiamentos.

O PPS vota "sim".

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu partido
está em obstrução, mas gostaria de registrar minha
presença.

O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª' a palavra.



O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) ~Sr. Presidente, obstrução é um
instrumento das minorias. O PPS vota "sim" ao pro
jeto do Ministério Público.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, no mo
mento em que se declara em obstrução, mais uma
vez esclarece que não é contrário aos projetos em
discussão. Apenas considera necessário um tempo
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O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão maior para aprofundar a discussão, quem sabe che-
do orador.) - Sr. Presidente, votei "abstenção", mas gando ao entendimento.
meu voto é "sim". Aproveito este instante para alertar os que che-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. gam ao plenário sobre a necessidade de aqui per-
Presidente, peço a palavra pela ordem. manecerem, porque, mesmo que esta sessão caia -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _. Tem o que esperamos ocorra, devido à nossa obstrução
V. Ex' a palavra. -, V. Exa., Sr. Presidente, já convocou nova sessão

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO a ser realizada em seguida, quando se iniciarão a
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- discussão e a votação do projeto da remuneração
dente, o PSDB está em obstrução. dos professores universitários. Portanto, é funda-

o SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB _ CE. Sem mental que permaneçamos no plenário.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
"sim". Sempre que obstruímos, usando um direito re- peço a palavra pela ordem.
gimental, enunciamos o nosso voto, dizemos se é O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
"sim" ou "não". Queremos ouvir da base do Govemo V. Ex' a palavra.
o anúncio de seu voto. Amanhã, com certeza, tere- O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi-
mos número suficiente, e, de uma forma ou de outra, são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de um es-
o Govemo terá de anunciar a sua posição relativa ao clarecimento. Estou com dificuldade em entender a
projeto do Ministério Público. situação em que se encontra o projeto de lei referen-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi- te aos subsídios do Ministério Público. Por duas ve-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB está em zes, foi adiado e retoma hoje à Ordem do Dia. Ocor-
obstrução. re que as três Comissões deram pareceres favorá-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO _ Sr. veis ao projeto. Inexiste na Mesa qualquer pedido de
destaque, quer seja supressivo, quer seja DVS..

Presidente, peço a palavra pela ordem. Então, Sr. Presidente, estamos votando só e
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem exclusivamente o PL, ou "sim" ou "não". Cabe ao

V. Ex' a palavra. Governo agora dizer: sou contra. Existe algum das-
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO taque? Não, Sr. Presidente, não tem nada. Não

(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- cabe mais nada, apenas aos governistas votar con-
dente, desejo somente dar uma explicação. O Líder tra os procuradores e a nós, oposicionistas, votar pe-
oposicionista não entendeu a posição da base do los procuradores. Só isso é possível, Sr. Presidente.
Governo. Propusemos fazer uma negociação para O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu-
votar. Se não houve acordo, conseqüentemente, va- tado, estou esperando o Secretário da Mesa, mas
lendo-se de uma prerrogativa prevista no Regimen- creio que há um destaque.
to, da qual seguidas vezes a Oposição fez uso, a O SR. NILSON GIBSON - Creio que não, Sr.
base do Governo está em obstrução. Esta é a posi- Presidente.
ção da base governista. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há um

O SR. INÁCIO ARRUDA - Vota não ao proje- destaque, segundo informa a Secretaria, relativo ao
~ ~~

O SR. NILSON GIBSON - É nosso. Vamos
pedir desistência.

Só será votada· a aprovação oúa nãO:-aprova
ção do projeto de lei. Quem é governista vota contra,
quem é oposicionista vota a favor.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, apelo aos
Srs. Partamentares para que permaneçam em ple
nário, porque logo após esta sessão haverá outra. .



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
reitera a importância desse projeto, tal como disse o
Deputado Nilson Gibson, que será votado, se hoje
não houver quorum, inevitavelmente em sessão ex
traordinária amanhã.
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- Sr. Presidente, com a greve que já se arrasta por mais de oitenta
dias nas nossas universidades públicas.

Por isso, o PFL faz um apelo aos Srs. Parla
mentares para que permaneçam em plenário e
àqueles que estão na Casa para que venham ime
diatamente para cá.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exª

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
também solicita à sua bancada que permaneça em
plenário para a sessão extraordinária já convocada
por V. Exa. e que apreciará matéria de grande im
portância ainda na noite de hoje.

Portanto, o PMDB pede aos seus Parlamenta
res, após a obstrução a essa matéria, que fará pro
vavelmente com que caia a sessão, que permane
çam no aguardo do início da sessão extraordinária,
em que haverá votação nominal.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem quer
acabar com a greve acaba com a greve de voto em
plenário.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. EXª

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, da mes
ma forma, convida os seus Parlamentares a perma
necerem em plenário. A sess.ão convocada em se
guida por V. Exª tratará de matéria da maior relevân
cia, talvez seja a razão maior da convocação desta
terça-feira. Portanto, é absolutamente fundamental
que tenhamos quorum para deliberar sobre os rea
justes dos professores universitários.

Àqueles Parlamentares que ainda não vieram
ao plenário apelo para que venham e aproveito para
solicitar a V.Exa. que, devido a não haver mais fluxo,
encerre esta votação, para entrarmos em delibera
ção sobre a matéria seguinte.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. NILSON GIBSON
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, durante a votação,
V. Exª deu uma aula de Direito Constitucional, que
muitos não entenderam. V. Exa. falou corretamente
sobre iSonomia e sobre o problema da magistratura,
ensinando a muitos que não entendem determina
das institutos de Direito Constitucional.

A Casa já aprovou os subsídios dos magistra
dos, já aprovou projetos referentes à Policia Rodo
viária Federal e ao Tribunal de Contas da União; só
falta, evidentemente, o relativo aos procuradores. O
Ministério Público está esperando uma decisão des
ta Casa. Podemos reverter esse quadro. Sou um ex
procurador, e V. Exª e muitos outros companheiros
também o são.

Sr. Presidente, salvo melhor juízo, é melhor
continuarmos a votação.
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O SR. NILSON GIBSON - Esse projeto irá
para o Senado e terá problema lá.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB convoca sua
bancada para permanecer em plenário porque logo
a seguir teremos votações importantes.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exa.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, faço um
apelo ao Srs. Parlamentares da nossa bancada para
que venham ao plenário e nele permaneçam, porque
logo após esta sessão deveremos ter outra, extraor
dinária, para votar o projeto que concede estímulo à
gratificação para os docentes das universidades pú
blicas do nosso País. Assim procedendo, logo após
esta votação, temos certeza de que iremos acabar
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o SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há flu
xo. Os oposicionistas esgotaram suas presenças.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, em face da evidente falta de quo
rum, vou declarar encerrada a presente sessão...

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
ainda há Deputados votando.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, há
fluxo. Pediríamos a V. Exª que...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 108
Não:............................................................. 2
Abstenção: 7
Total: 117
Não houve quorum, fica, portanto, adiada a

votação do Projeto de Lei n2 4.598/98, para a próxi
ma sessão. Em conseqüência ficam adiados tam
bém os demais itens da pauta. (Trata-se dos Proje
tos de Leis n2s 3.362-C/97, 4.200/98, 4.576/98,
330/95, 4.606/98 e do Projeto de Decreto Legislativo
n2 575-Al97.)

VOTAR4MOSEEGJMESSE1IHJ1ES/JEPUTAfXJS:

Roraima

Moisés Lipnik - PL - Sim

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB - Sim

Pará

Geraldo Pastana - PT - Sim
Paulo Rocha - PT - Sim

Rondônia

Assis Canuto - PDT - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Não

Ceará

Inácio Arruda - PCdoB - Sim
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Gilvan Freire - PSB - Sim

Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Sim

Pernambuco

Eduardo Campos - PSB - Sim
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Abstenção
José Jorge - PFL - Abstenção
Nilson Gibson - PSB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSB - Sim
Eujácio Simões - PL - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaques Wagner - PT - Sim
Luiz Alberto - PT - Sim
Prisco Viana - PPB - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves -PDT -Sim
Walter Pinheiro - PT - Sim

Minas Gerais

Joana d'Aarc - PT - Sim
João Fassarella - PT - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Abstenção
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PPB - Abstenção
Paulo Delgado - PT - Sim
Sandra Starling - PT - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim

Espírito Santo

João Coser - pr - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDr - Sim
Fernando Lopes - por - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lindberg Farias - psru - Sim
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Márcia Cibilis Viana - POT - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Milton Temer - PT - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim

São Paulo

Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Sim
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Paulo - PT - Sim
José Augusto - PPS - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - PFL - Abstenção
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.
17, § 12 do RICD.)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Teima de Souza - PT - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Chico Vigilante - PT - Sim
Maria Laura - PT - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim

Paraná

Flávio Ams - PSDB - Sim
Mauricio Requião - Bloco/PMDB - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim

Reinhold Stephanes - PFL - Abstenção
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim

Santa Catarina

Dércio Knop - PDT - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Milton Mendes - PT - Sim
Vânio dos Santos - PT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - PDT - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Renan Kurtz - PDT - Sim
Valdeci Oliveira - PT - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Moises Lipnik - PL; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes - PCdoB.

Amazonas

João Thomé Mestrinho - Bloco/PDMB; José
Melo- PFL.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos 
PFL.

Acre

Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB.
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Maranhão

Magno Bacelar - PFL; Mauro Fecury - PFL;
Pedro Novais - Bloco/PMDB; Remi Trinta - PL; Ro
berto Rocha - PSDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Inácio Arruda - PCdoB; José Unhares - PPB;
José Pimentel - PT; Leonidas Cristino - PPS; Mar
celo Teixeira Bloco - PMDB; Paes de Andrade Bloco
- PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim
Bloco/PMDB; Roberto Pessoa - PFL; Vicente Arruda
-PSDB.

Piauí

João Henrique Bloco/PMDB; Júlio Cesar 
PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Ibere Ferreira - PPB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Ivandro Cunha Lima Bloco/PMDB; Jose Arde
mir Bloco/PMDB; José Luiz Clerot - Bloco/PMDB;
Roberto Paulino Bloco/PMDB; Wilson Braga 
PSDB.

Pernambuco

Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira 
PFL; João Colaco - PSB; Jjosé Chaves Blo
co/PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezer
ra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho
- PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB;
Roberto Fontes PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Ser
gio Guerra - PSB; Wilson Campos - PSDB

Alagoas

Moacyr Andrade - PPB

Bahia

Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - PSDB; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - PFL; Jorge Khoury - PFL;
José Carlos Aleluia - PFL; José Rocha - PFL; Leur
Lomanto - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira 
PFL; Manoel Castro - PFL; Mario Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro Irujo Blo
co/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sergio Carneiro 
PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery Blo
co/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL

Minas Gerais

Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi
Ackel - PPB; Israel Pinheiro PTB; Jaime Martins -

PFL; João Passarella - PT; José Rezende PPB;
Jose Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Varella
- PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Mareio Reinaldo
Moreira - PPB; Marcos Uma Bloco/PMDB; Maria
Elvira Bloco/PMDB; Mauro Lopes Bloco/PMDB; NiI
mario Miranda - PT; Odelmo Leão - PPB; Osmanio
Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Hes
lander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Roberto
Brant - PSDB; Romel Anizio - PPB; Ronaldo Perim
Bloco/PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe
Bloco/PMDB; Sergio Miranda PCdoB; Silas Brasilei
ro Bloco/PMDB; Silvio Abreu - PDT; Tilden Santia
go - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende
Bloco/PMDB; Silvio Abreu - PDT; Tilden Santiago
- PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende Blo
co/PMDB.

Espírito Santo

João Coser - PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão
- PFL; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata Blo
co/PMDB; Roberto Valadão Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Maria da Conceição Tavares - PT.

DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Luis Barbosa
- PPB; Roberio Araujo - PPB.

Amapá

Gervasio Oliveira - PDT

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - Blo
co/PMOB; Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Benedito
Gimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco/PMOB;
Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - POT; Jose
Priante - Blocol PMDB; Mario Martins - Bloco/PMDB;
Nicias Ribeiro - PSOB; Olavio Rocha - PSDB; Raimun
do Santos - PFL; Vic Pires Franco - PFL

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Átila Lins - PFL; Luiz
Fernando - PPB; Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia

Confucio Moura BlocolPMDB; Euripides Miranda
-PDT.

Acre

Carlos Airton - PPB; Celia Mendes - PPB;
Chicao Brigido Bloco - PMDB; Osmir Lima 
PFL.
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Ceará

Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Do
lores Nunes - PFL; João Ribeiro - PFL; Udson Ban
deira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Cesar Bandeira - PFL; Costa Ferreira - PFL;
Haroldo Sabóia - PT; Jayme Santana - PSDB; João
Alberto Bloco/PMDB; Marcia Marinho - PSDB; Neiva
Moreira - PDT.

I

Antonio Balhmann - PPS; Ariosto Holanda 
PSDB; Gonzaga Mota Bloco/PMDB; Nelson Otoch 
PSDB; Paulo Lustosa Bloco/PMDB; Rommel Feijó 
PSDB.

Piauí

Alberto Silva Bloco/PMDB; B. Sá - PSDB.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - PSDB; Henrique Eduardo Al
ves Bloco/PMDB; Laire Rosado Bloco/PMDB.

Pernambuco

Antonio Geraldo - PFL; Jose Múcio Monteiro 
PFL; Severino Cavalcanti - PPB; Vicente André Go
mes - PSB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

José Thomaz Nonó - PSDB; Luiz Dantas 
PSD; Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB; José Te
les - PPB; Marcelo Déda - PT; Messias Góis - PFL;
Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Félix Mendonça - PTB.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Armando Costa - Blo
coIPMDB; Bonifácio de Andrada - PSDB; Mário de
Oliveira - PPB; Neif Jabur - PPB; Raul Belém 
PFL.

Espírito Santo

Feu Rosa - PSDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Alexandre Santos 
PSDB; Eurico Miranda - PPB; Francisco Dornelles -

PPB; Jorge Wilson - Bloco/PMDB; José Egydio 
PFL; José Maurício - PDT; Miro Teixeira - PDT; Os
mar Leitão - PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Ary Kara 
PPB; Ayres da Cunha - PFL; Carlos Apolinário 
Bloco/PMDB; Fausto Martello - PPB; Hélio Rosas 
Bloco/PMDB; José Anibal - PSDB; José de Abreu 
PSDB; Jurandyr Paixão - PPB; Lamartine Poselia 
PPB; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Marta Suplicy
- PT; Paulo Lima - PFL; Ricardo Izar - PPB; Robson
Tuma - PFL; Vadão Gomes - PPB; Wagner Salustiano
-PPB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB.

Goiás

Carlos Mendes - Bloco/PMDB; Pedro Canedo
- PL; Rubens Cosac - Bloco/PMDB; Zé Gomes da
Rocha- PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL;
Marisa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Blo
co/PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Dilceu Sperafico - PPB; Fernando Ribas Carli
- PPB; João Iensen - PPB; José Janene - PPB;
Max Rosenmann - PSDB; Nedson Micheleti - PT;
Nelson Meurer - PPB; Paulo Cordeiro - PFL; Rena
to Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB; Werner
Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José
Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gou
vea- PFL.

Rio Grande do Sul

Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Miguel Ros
setto - PT; Nelson Harter - Bloco/PMDB; Paulo
Paim - PT; Telmo Kirst - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
hoje, terça-feira, dia 30, às 20 horas e 20 minutos,
com a seguinte
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ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Votação

1
PROJETO DE LEI N° 4.605-A, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei

nO 4.605, de 1998, que institui a Gratificação de
Estímulo à Docência no Magistério Superior, e dá
outras providências; tendo pareceres dos Relatores
designados pela Mesa em substituição às
Comissões: de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. José
Jorge); de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (Relator: Sr. Jovair
Arantes); de Finanças e Tributação, pela adequação
financeira e orçamentària, deste e do substitutivo
oferecido pela Comissão de Educação, Cultura e

desporto (Relator: Sr. Augusto Viveiros); e de
Constituição e Justiça, e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, e técnica legislativa
(Relator: Sr. Vilmar Rocha).

Discussão

2
PROJETO DE LEI N° 3.362-C, DE 1997

(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
Discussão, em turno único. do Projeto de

Lei nO 3.362-8, de 1997, que dispõe sobre a criação
de juntas de Conciliação e Julgamento na 15"
Região da Justiça do Trabalho, define jurisdições e
dá outras providências. Tendo pareceres das
Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr.
Sandro Mabel); de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária. contra os
votos dos Deputados Manoel Castro e Eujácio
Simões (Relator: Sr. Silvio Torres); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira).

3
PROJETO DE LEI N° 4.200, DE 1998

(DO PODER JUDICIÁRIO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nO 4.200, de 1998, que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento na 28 Região da Justiça
do Trabalho. define jurisdição e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

4
PROJETO DE LEI N° 4.576, DE 1998

(DO SR. LUIZ CARLOS HAULY)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 4.576, de 1998, que dispõe sobre a criação de
homepage na Internet, pelo Tribunal de Contas da
União, para divulgação dos dados e informações
que especifica, e dá outras providências. Pendente
de pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça, e de
Redação.

5
PROJETO DE LEI N° 330, DE 1995

(DO SR. EDUARDO MASCARENHAS)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nO 330, de 1995, que dispõe sobre a
regulamentação do profissional de Educação Física
e cria seus respectivos conselhos federal e
regionais. Tendo parecer das Comissões: de
Educação. Cultura e Desporto, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Sr. Mauricio Requião); e de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. Paulo
Rocha). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

6
PROJETO DE LEI N° 4.606, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único do Projeto de Lei

nO 4.606, de 1998, que dispõe sobre a autonomia de
gestão das Organizações Militares Prestadoras de
Serviço da Marinha e dá outras providências.
Pendente de pareceres das Comissões: de
Trabalho de Administração e Serviço Público; de
Relações Exteriores e De Defesa Nacional; de
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação.

Obs.: Se aprovado o Requerimento de
urgência.

URGÊNCIA
(Art. 151, I,j do Regimento Interno)

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NO 575-A, DE 1997
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 575, de 1997, que aprova o
texto do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas
Nucleares, concluído em 1° de julho de 1968. com
vistas à adesão pelo Governo brasileiro; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra os votos dos Deputadôs
Haroldo Sabóia, Matheus Schmidt, Sérgio Miranda.
Luiz Eduardo Greenhalgh e Marcelo Déda (Relator:
Sr. Nilson Gibson).

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 15minutos)
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~~ta da 119ª Sessão Extraordinária, noturna,
em 30 de junho de 1998

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; José Genoíno,
§ 2l do art. 18, do Regimento Interno

ÀS 20 HORAS E 20 MINUTOS COMPARE-
CEM OS SENHOHES:

Michell'eme r
Heráclit4) Fo,rtes;
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim MOI'a is
Zé Gomlas di! Rl)cha
Luciano CaEitro

Roraima

Elton Rohnelt - F'FL; Francisco Rodrigues 
PTB; Moisés Lipnil:: - PL: Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB;
Fátima Pelaes - f'SDB; Murilo Pinheiro - PFL; Ra·
quel Capiberibe - "SB; Sérgio Barcellos .. PFL; Val
denor Guedes - PPB.

Pará

Geraldo Pastana - PT; Hilário Coimbra - PSDB;
Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes .. PCdoB.

Amazonas

Euler Ribeirc - PFL; João Thome Mestrinho 
Bloco/PMDB; José Melo - PPB.

Flondônia

Assis Canutc, - PDT; Marinha Raupp - PSDB;
Moisés Bennesby . PSDB; Oscar Andrade - PFL; Sil
vernani Santos - PFL.

iI\cre

Emílio Assrnar - PPB; João Tota - PPB; Regina
Uno - Bloco/PMDE:; Zi~a Bezerra - PFL.

TO(:antills

Freire JILinim - B~oco/PMDB; João Ribeiro 
PFL; Osvaldo Reis - PPB; Udson Bandeira - Blo
co/PMDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PL; Davi Alves Silva 
PPB; Eliseu Moura - Pl; Francisco Coelho - PFL;
Gastão Vieira .. Bb)coíPIII1DB;, Magno Bacelar - PFL;

Mauro Fecury - PFL; Pedro Novais .. Bloco/PMDB;
Remi Trinta - PL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PSDB; Antônio dos Santos 
PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Fir
mo de Castro - PSDB; José Unhares - PPB; José Pi
mentel- PT; Leônidas Cristino - PPS; Marcelo Teixeira
- BlocoIPMDB; Paes de Andrade - BlocoIPMDB; Pi
mentel Gomes - PPS; Pinheiro Landim - BlocoIPMDB;
Roberto Pessoa .. PFL; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; Ciro Nogueira 
PFL; Felipe Mendes - PPB; João Henrique - Blo
co/PMDB; Júlio Cesar - PFL; Mussa Demes - PFL;
Paes Landim - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado - PFL;
Iberê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB; Ney Lo-
pes - PFL. .

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Enivaldo Ribei
ro - PPB; Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB; José
Aldemir - Bloco/PMDB; José Luiz Clerot - Blo
co/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB; Roberto
Paulino - Bloco/PMDB; Wflson Braga - PSDB.

Pernambúco

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gon
zaga Patriota - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio
Oliveira - PFL; João Colaço - PSB; José Chaves - Blo
coIPMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra 
PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - PSB;
Pedro Correa - PPB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel
Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Sílvio Pessoa 
BlocoIPMDB; Wilson Campos - PSDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias - PFL;
Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha .. PSDB; Fernan
do Torr~s - PSDB; Moacyr Andrade - PPB.
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Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Colbert
Martins - PPS; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Eujácio Simões
- PL; Geddel Vieira Lima - BlocolPMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi 
PFL ; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PSDB;
João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; Jorge
Khoury - PFL; José Carlos Aleluia - PFL; José Lou
renço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL;
Luiz Alberto - PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira 
PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - BIo
coIPMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB; RoIand Lavigne - PFL; Sérgio Cameiro - PDT;
Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - BIocoIPMDB;
Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Blo
colPMDB; Aracely de Paula - PFL; Carlos Melles 
PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando Diniz - Blo
coIPMDB; Francisco Horta - PFL; Genésio Bernardi
no - BlocolPMDB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB;
Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Joana
Darc - PT; João Fassarella - PT; João Magalhães 
BlocoIPMDB; José Rezende - PPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo
Bessone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima - BlocoIPMDB; Maria Elvira - Blo
coIPMDB; Mário Assad - PFL; Mauro Lopes - Blo
coIPMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão 
PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT;
Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB;
Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ro
naldo Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling - PT;
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda 
PCdoB; Silas Brasileiro - BlocoIPMDB; Sílvio
Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vitt6rio Medioli
- PSDB; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire Re
zende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocoIPMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - BlocoIPMDB; João Coser - PT;
Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente 
PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata - Blo
coIPMOB; Roberto Valadão - BlocoIPMOB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB;
Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL; Candinho
Mattos - PSOB; Carlos Alberto Campista - PFL; Car
los Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando
Lopes - PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa 
PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira FeghaJi 
PCdoB; José Carlos Coutinho - PFL; Laprovita Vieira
- PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lind
berg Farias - PSTU; Márcio Fortes - PSDB; Maria da
Conceição Tavares - PT; Milton Temer - PT; Moreira
Franco - BlocoIPMDB; Nilton Cerqueira - PSDB;
Noel de Oliveira - BlocoIPMDB; Roberto Jefferson 
PTB; Ronaldo Cézar Coelho - PSDB; Ronaldo San
tos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca 
PPS; Simão Sessim - PPB.

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferrei
ra - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Antô
nio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo
Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos
Nelson - BlocoIPMDB; Celso Russornanno - PPB;
Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha
Lima - PPB; De Velasco - BlocoIPRONA; Delfim Net
to - PPB; Edinho Araújo - BlocoIPMDB; Eduardo Jor
ge - PT; Fábio Feldmann - PSDB; Fernando Zuppo 
PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT;
Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Melão
Neto - PFL; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Au
gusto - PPS; José Coimbra - PTB; José Genoíno 
PT; José Machado - PT; José Pinotti - PSB; Koyu
lha - PSOB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
PFL; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - PFL; Mar
quinho Chedid - PSO; Mauricio Najar - PFL; Nelson
Marquezelli - PTB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio
Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angera
mi - PSOB; Ushitaro Karnia - PPB; Vicente Cascione
- PTB; Wagner Rossi - BlocolPMDB; Welson Gaspa
rini - PSOB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - PTB; Pe
dro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Rogério
Silva - PFL; Teté Bezerra - BIocoIPMDB; Welinton
Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante -
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PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Blo
co/PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan 
Bloco/PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão
- PTB; Orcino Gonçalves - BlocolPMDB; Pedrinho
Abrão - PTB; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra 
PPB; Sandro Mabel - Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFl; Antônio Ueno - PFL;
Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB;
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB; Flávio Ams
- PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB; José
Borba - PTB; Luciano Pizzatto - PFL; Mauricio Re
quião - Bloco/PMDB; Moacir Micheletto - Blo
co/PMDB; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque 
PT; Paulo Bemardo - PT; Reinhold Stephanes - PFL;
Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PFL.

Santa Catarina

Dércio Knop - PDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB;
Edison Andrino - BlocoIPMDB; João Matos - Blo
co/PMDB; Milton Mendes - PT; Nelton de Conto 
Bloco/PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto 
Bloco/PMDB; Vânio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - PDT; Arlindo Var
gas - PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - BlocoIPMDB; ~nio Bacci 
PDT; Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB;
Fetter Júnior - PPB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima
- PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus SChmidt - PDT;
Mendes Ribeiro Filho - Bloco/PMDB; Nelson Mar
chezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco/PMDB; Osval
do Biolchi - PTB; Paulo Ritzel - Bloco/PMDB; Renan
Kurtz - PDT; Valdeci Oliveira - PT; Waldomiro Fiora
vante - PT; Wilson Cignachi - BlocoIPMDB; Veda
Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 361 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasi!pirr, ;",iri8rnos noc;sos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. NELSON TRAD, 22 Secretário, procede
à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa
se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (M.ichel Temer) - Peço

aos Srs. Parlamentares que registrem suas presen
ças. Poderão fazê-lo em suas respectivas bancadas.
A Mesa aguardará que seja atingido o quorum de
257 Parlamentares para dar início à Ordem do Dia.

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. ·Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ex- a palavra.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co
meçamos a votar o projeto que institui a Gratificação
de Estímulo à Docência no Magistério Superior.

O PSTU. seguindo orientação do comando de
greve da ANDES. dos funcionários da FASUBRA e
do SINASEFE, solicita aos Parlamentares que não
registrem presença. Se o Govemo não conseguir o
quorum de 257 Parlamentares. não haverá discus
são do projeto.

Faço apelo aos que são verdadeiramente con
trários a esta gratificação de estímulo à docência no
sentido de que não registrem presença, o que obri
gará o Govemo a colocar no plenário 257 Parlamen
tares.

O PSTU não registrará presença até que seja
alcançado o quorum de 257 Parlamentares.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamenta
res que venham ao plenário registrar presença. Há
importante matéria a ser votada. Trata-se do projeto
de lei que concede aumento aos professores das
universidades federais.

O SR. DARCrSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.
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o SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Partido Movimento Democrático Brasileiro,
PMDB, solicita aos seus Parlamentares que venham
ao plenário registrar presença, a fim de que possa
mos votar o projeto do MEC e resolver definitiva
mente essa greve. Isso será possível com nossos
votos. Vamos permanecer no plenário para que haja
quorum.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - (PSB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, informo a V. Exa. que o Partido Socialista Brasi
leiro está em obstrução quanto à abertura da ses
são.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, apelamos para os Srs. Parlamentares no sentido
de virem ao plenário, a fim de que, com o quorum
regimental de 257 Deputados, se inicie a votação.
Esta sessão extraordinária tem na pauta o projeto de
lei que concede gratificação de estímulo à docência
das universidades públicas. Trata-se de projeto im
portante, pois por seu intermédio acabaremos com a
greve que se arrasta por mais de oitenta dias.

Faço um apelo aos Srs. Parlamentares, em
nome do PFL, para virem a plenário. Aqueles que
estão nos diferentes setores da Casa venham ime
diatamente, para se atingir o quorum de 257 Parla
mentares e iniciarmos a Ordem do Dia.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança do PSDB convoca os Srs. Parlamentares
para registarem suas presenças. Precisamos do
quorum qualificado de 257 Srs. Parlamentares para
iniciarmos a deliberação de matérias da maior rele
vância para o País. Acredito que hoje, definida a
questão relativa à remuneração dos professores uni
versitários, estaremos dando nossa contribuição
para superar o impasse e restaurar a normalidade
nas universidades públicas federais.
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Portanto, Sr. Presidente, é absolutamente fun
damentai que os Parlamentares da base governista
registrem suas presenças e permaneçam no plená
rio para esta votação. Em seguida, avançaremos fa
zendo o possível para a continuidade da pauta pro
posta por V. Exª

O PSDB, portanto, solicita a presença dos Srs.
Parlamentares e o voto para o projeto que entrará
em deliberação a seguir.

O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queremos fazer o encaminhamento contrário: os
Parlamentares que não queiram a discussão do pro
jeto que institui a gratificação de estímulo à docência
não registrem presença. Esperamos que o Governo
coloque os 257 Parlamentares neste plenário. Se
não o fizer, a discussão nem começa.

Faço apelo aos Parlamentares de Oposição no
sentido de não registrarem presença.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PMDB apela para seus Parlamentares no senti
do de que venham ao plenário para marcar presen
ça, a fim de iniciar-se a votação do importante proje
to que beneficia os professores universitários. A gra
tificação de estímulo à docência permitirá ao Gover
no, às universidades e sobretudo aos professores e
seus estudantes resolverem essa angustiante ques
tão da greve das universidades públicas.

É necessário que se dê fim a esse movimento
de reivindicação, que, embora legítimo, já ameaça o
ano escolar de milhares de jovens brasileiros.

A votação de hoje é muito importante, porque
abre a perspectiva de solução para o impasse nas
universidades públicas.

Os Deputados do PMDB devem vir ao plenário
para registrar presença, a fim de que atinjamos o
quorum necessário ao início das votações.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-8P. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
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gostaria de informar aos Deputados do Partido dos ção. Se eventualmente ocorreu desvio, deve ser
Trabalhadores que só registraremos nossa presen- apurado, e o caso é com a Polícia. O laboratório
ça, com vistas ao quorum, se a base governista o fi- também fabrica o remédio Androcur, designado ao
zer primeiro. A condição para o início da sessão é a tratamento do câncer de próstata e extremamente
presença dos Deputados da base governista. Esta- importante, e várias outras drogas destinadas à área
mos aguardando. (Palmas.) ginecológica.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- Portanto, todo tipo de apuração deve ser feita,
dente, posso fazer uma breve comunicação, en- mas não se pode simplesmente fazer festa em cima
quanto não se atinge o quorum? de um problema desse tipo, tentando-se desviar a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem atenção, como se o único problema da área da saú-
V.Exa. a palavra. de fosse o problema com as pílulas anticoncepcio-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. nais.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Acho que há necessidade de um pouco de res-
te, Sras. e Srs. Deputados, estou abismado com a peito, um pouco de cuidado com tudo isso, até para
ação do Ministério da Saúde contra o Laboratório que não se cometa, amanhã ou depois, a leviandade
Schering. de dizer que não se apurou nada, não se chegou

Em vez de preocupar-se com os falsificadores aonde se queria chegar. Mas nesse caso a credibili-
de remédios e com as pessoas que estão desviando dade do laboratório, que levou tanto tempo para ser
remédios por intermédio de roubo de cargas de me- conseguida, já foi mortalmente atingida.
dicamentos, o Ministério da Saúde - até para des- Sr. Presidente, que todas as autoridades da
viar os holofotes dessa incompetência - , toma me- área da saúde apurem o fato com todo o rigor, mas
dida contra esse laboratório. A medida é abrupta. De não fiquem com essa tentativa de linchamento, de
repente, colocam-se todos os problemas da saúde fechamento administrativo, de devassa fiscal, até
no Laboratório Schering. Ocorre aí um linchamento porque, além dos diretores da empresa multinacio-
moral, com ameaça de devassa, ameaça disso e da- nal, que, se perderem o emprego, terão colocação
quilo, esquecendo-se de que o laboratório está no em outro lugar, existem milhares de empregados
País há 44 anos e emprega em São Paulo, na minha que hoje não têm outra alternativa de emprego. E a
região, Santo Amaro, mais de quinhentas pessoas. minha região, Santo Amaro, já é uma das mais atin-

Não resta a menor dúvida de que é preciso gidas pelo desemprego.
apurar esta questão, mas não com esta sanha, com Então, acho que não é hora de fazer show
esta tentativa de atingir mortalmente um laboratório com uma crise como essa. É preciso que se apurem
centenário. Uma multinacional, é verdade, mas que os fatos com responsabilidade, que se dê um basta
no Brasil dá emprego a uma grande parcela de bra- em tudo isso, até porque a própria Associação Brasi-
sileiros num momento em que estamos vivendo uma leira da Indústria Farmacêutica, ABIFARMA, já en-
crise de desemprego muito grande. Há necessidade viou comunicado por escrito aos jornais demonstran-
de apurar a verdade e fazer a devida fiscalização, do sua posição. Seus diretores aguardam audiência
mas sem estardalhaço, sem procurar contato pes- com o Sr. Ministro da Saúde, para que sejam toma-
soaI com as gestantes, sem as ligações telefônicas das as providências cabíveis, sem fugir de nenhuma
do Sr. Presidente, que tenta fazer palanque com o responsabilidade, mas sem essa palhaçada, sem
que é sério. O laboratório precisa ser punido se co- esse circo que estão querendo armar.
meteu equívocos, erros, deslizes, mas precisamos Se, por um lado, ficou comprovado que as pílu-
nos lembrar de que ali não se produzem apenas as las desviadas não evitaram a gravidez - lamentavel-
pílulas anticoncepcionais que geraram problemas, mente registramos isso -, por outro, nas demais ve-
cujas explicações já foram dadas. Em algumas des- zes em que foram usadas corretamente, evitaram a
sas explicações foi dito que as pílulas foram feitas gravidez, atingiram o objetivo da pílula anticoncep-
apenas para testar uma máquina de embalagens, cional.
que não havia razão para tentar falsificar o produto, Portanto, acima de tudo, torna-se necessário
até porque o preço final da cartela é 2,90 reais, e só um pouco mais de cautela e de prudência com esse
uma grande quantidade poderia efetivamente repre- tipo de apuração, e que não se faça campanha polí-
sentar ganho econômico. tica em cima de uma situação como essa.

Todas as cartelas feitas para experimentar a O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
nova máquina foram encaminhadas para a incinera- dente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem tar já em andamento, na oportunidade de larnentá-
V. Exa. a palavra. vel, grave e sério fato verificado no mercado farma-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. cêutico, que envolve empresa respeitada em todos
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- os países em que atua e presente há mais de 44
te, já que estamos aguardando quorum regimental, anos no Brasil, S. Exª, para iludir a população, dada
aproveito para fazer um apelo ao eminente Relator a incompetência do Governo no setor da saúde,
da matéria referente às universidades e, principal- aproveita-se para tirar proveito político e fazer ampla
mente, à bancada do Rio de Janeiro, pois a não-in- exploração do assunto.
clusão dos professores de 12 e 22 graus prejudicará Se se tratasse de pessoas desconhecidas, de
enormemente o Colégio Pedro 11, assim como as Es- um laboratório de fundo de quintal de algum aventu-
colas Técnicas Federais do Brasil. reiro nesse mercado, deveria o Ministro José Serra

Acho da maior importância que tanto a base do apurar os fatos com rigor. O que está fazendo S. EXª
Governo da bancada federal do Rio de Janeiro, em relação ao laboratório Schering é algo que não
quanto os Deputados comprometidos com o ensino se poderia sequer imaginar. Não pode um Ministro
no Brasil entendam como fundarnental a inclusão se prestar a um papel tão baixo como esse, na ten-
das professores de 12 e 22 graus no projeto encami- tativa desesperadora de aparecer perante a mídia,
nhado pelo Governo. Tenho absoluta certeza de que para encobrir sua incompetência.
o Relator está fazendo gestões neste momento, a Deveria estar preocupado o Ministro José Ser-
fim de que possamos avançar e eliminar a idéia de ra com, por exemplo, encaminhar à Prefeitura de
greve salarial. O movimento é em defesa dos gran- São Paulo os recursos destinados ao Sistema Único
des pesquisadores do Brasil: as universidades públi- de Saúde - SUS. O Governo Federal nunca nos re-
caso meteu sequer um centavo, como se os brasileiros

Então, acho que, enquanto esperamos o quo- que lá residem não tivessem o direito à saúde públi-
rum, um compromisso da base do Governo - e é ca garantido pela Constituição. Vejo com pesar a ati-
fundamental que ele mostre disposição em votar es- tude do Ministro da Saúde.
sas matérias -, o eminente Relator deve levar em Peço a intervenção do Presidente da Repúbli-
consideração essa questão dos professores do 12 e ca, a fim de que não deixe seus auxiliares se auto-
22 graus. promoverem com episódios que deveriam ser apu-

Deixo aqui meu apelo à bancada do Rio de Ja- rados e punidos com o rigor da lei. Não se pode es-
neiro, principalmente, em nome do Colégio Pedro 11. crachar cidadãos perante a população como se tra-

O SENHOR CUNHA BUENO _ Sr. Presidente, tassem de bandidos que não pudessem arcar com a
peço a palavra pela ordem. responsabilidade que as penas da lei determinam.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
V. EXª a palavra. a cadeira da presidência, que é ocupada

O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Pela ordem. pelo Sr. José Genoíno, § 2J. do artigo 18 do
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há algum Regimento Interno.
tempo, apresentei nesta Casa projeto de lei que O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
transforma em crime hediondo a falsificação de me- peço a palavra pela ordem.
dicamentos, bem como a distribuição e a comerciali- O SR. PRESIDENTE (José Genoíno) - Tem
zação de medicamentos falsificados. Alias, apresen- V.Exa. a palavra.
tei outros projetos que, como esse, tiveram seme- O SR. LINDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Pela
Ihante destino: o Poder Executivo, ao tomar conheci- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mento da iniciativa parlamentar, rouba a idéia e en- visto que o PSTU, o PSB e o PT estão obstruindo o
via-nos projeto de lei como sendo de.sua autoria. começo desta sessão e que o fluxo é lento, pergun-

Cito um caso específico. Recentemente, apre- to: quanto tempo V.Exa. vai dar para que se chegue
sentei projeto de lei que previa o uso do Fundo de às 257 presenças?
Garantia do Tempo de Serviço na compra de empre- Nós, Parlamentares que estamos presentes,
sas a serem privatizadas. O Poder Executivo, não não temos culpa se outros Parlamentares não estão
respeitando o Poder Legislativo, roubou a iniciativa e aqui. Acho que V.Exa., principalmente pela sua his-
a paternidade da apresentação do projeto. tória, tem de definir agora um prazo no relógio para

Em relação aos medicamentos, o Ministro José que os Deputados que não estão presentes venham
Serra faz pior. Além de roubar a iniciativa parlamen- a plenário.



o Sr. José Genoíno, § 2l do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT- DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, pedi a palavra' para registrar im
portante evento que acontecerá amanhã, no Distrito
Federal, quando o Governador Cristovam Buarque
inaugurará cerca de vinte escolas de primeira quali
dade.

Seu Governo, que se tem preocupado muito
com educação, implantou projeto educacional da
mais alta qualidade. É uma administração voltada
efetivamente para tirar as crianças das ruas e colo
cá-Ias na escola.

Com a implantação da Bolsa-Escola, criada
pelo Prof. Cristovam Buarque, estamos atendendo
cerca de 45 mil crianças. Ao longo dos três anos e
meio de sua gestão, S. Exª conseguiu construir cer-
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Portanto, pergunto a V.Exa.: quanto tempo ain- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
da teremos? te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Genoíno) - Esta- O SR. PRESIDENTE (José Genoíno) - Tem
mos esperando o Presidente Michel Temer. Em V. Exª a palavra.
nome de S. Exª, conclamamos todos os Deputados O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL- PE. Pela
para virem a plenário marcar suas presenças. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, V. Exª nesta hora em que assume a direção dos trabalhos
honra esta Casa. (Palmas.) em uma sessão importante, quando tentamos alcan-

O SR; LINDBERG FARIAS - V. Exª poderia çar quorum para votar matéria fundamental aos in-
dar um prazo de cinco minutos. Afinal, não nos cabe ~:::~::s~oc::~~~.di90 que V. Exª se posta muito
esperar pelos outros Deputados.

V. EXª tem sido um defensor intransigente des-.
O SR. PRESIDENTE (José Genoíno) - Depu- te Poder, posso dar esse testemunho. Quando fui

tado Lindberg Farias, quem decide a questão é o Presidente da Casa _ todos aqui podem confirmar _,
Presidente da Câmara dos Deputados, que está divergimos muitas vezes ideologicamente, mas um
chegando para presidir esta sessão. .

ponto temos em comum: a defesa intransigente do
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Poder Legislativo.

palavra pela ordem. V. EXª fica muito bem nessa posição: quando
O SR. PRESIDENTE (José Genoíno) - Tem consultado sobre o prazo que daria, abdicou de uma

V. Exª a palavra. prerrogativa do Presidente, no mais alto interesse da
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pela or- instituição.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li- Congratulo-me com V. Exª Estaremos sempre
derança do PSDB aproveita para congratular-se dispostos a, juntos, procurar melhores caminhos
com V. EXª pela correção e isenção costumeira - o para que nosso Poder cada vez se afirme mais
que é mais importante - com que V. Exª se porta como verdadeiro.
diante de assuntos em que a representação institu- O SR. PRESIDENTE (José Genoíno) - Agra-
cional tem de prevalecer sobre a representação par- deço a V. EXª a manifestação, Deputado Inocêncio
tidária. Oliveira.

E aproveito este instante para novamente con
clamar os Parlamentares que ainda não estiveram
em plenário para virem aqui. Constato que o fluxo é
muito bom. Temos confirmada em painel a presença
de 215 Srs. Parlamentares; precisamos de 257 Srs.
Deputados para iniciar a discussão e deliberação de
matéria da maior relevância para o País.

É preciso que o iiustre Líder do PSTU diminua
seu açodamento, permitindo aos Parlamentares, to
dos eleitos democraticamente pela população brasi
leira, que aqui venham marcar sua presença e votar
da forma que acharem mais conveniente.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Genoíno) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT- SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, in
dependentemente do que argumentou meu amigo e
companheiro Lindberg Farias, o PT tem vocação
para o poder. Cai muito bem a Presidência desta
Casa em V. Exª

O SR. PRESIDENTE (José Genoíno) - Agra
deço a V. EXª a manifestação.
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ca de mil salas de aulas. Hoje já não existe mais fal
ta de vagas nas escolas públicas, em função da se
riedade com que nosso Governador tem encarado a
educação.

Para nossa satisfação maior ainda e alegria da
comunidade de Brasília, parte dos professores da
Fundação Educacional que estavam em greve en
cerrou hoje a paralisação, restabelecendo a normali
dade e a qualidade da educação.

Não transigi em fazer esse registro enquanto
esperamos o quorum necessário para realizar esta
sessão. O Governador Cristovam Buarque está de
parabéns por essa importante obra implantada no
Distrito Federal, que é a educação. (Manifestação
nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
às galerias que se mantenham em silêncio, sob
pena de evacuação. (Muito bem.)

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
momento em que aguardamos o quorum necessário
para esta deliberação, aproveitamos para comunicar
ao Plenário que a base do Governo estará mobiliza
da hoje e amanhã para votar os destaques finais da
reforma previdenciária.

É absolutamente fundamental que ainda hoje
estejamos aqui com o número necessário para a de
liberação do projeto sobre as universidades; amanhã
poderemos discutir a matéria relativa à Previdência
Social.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apro
veitando esta oportunidade da expectativa de se al
cançar o quorum, gostaríamos de solicitar mais uma
vez... (Manifestação nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado Inácio Arruda, peço licença para interromper
V.Exa. para comunicar aos Srs. Líderes de partidos
que, em face do que está acontecendo hoje, ama
nhã não haverá credenciais para as galerias. (Muito
bem.)

O SR. AÉCIO NEVES - Apoiado, Sr. Presiden
te! É preciso que a manifestação seja respeitosa,
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amanhã pela manhã, tente um acordo em cima des
te projeto.

Entendo que V.Exa. tem presidido esta Casa
com consenso. Acho que se fizermos, pela manhã,
uma reunião de entendimento na sala de V.Exa., ire
mos mostrar que a bancada de Oposição tem inte
resse em resolver esta grave questão. Mas não po
demos ceder em relação ao desmonte das universi
dades, aos professores de 12 e 22 graus, aos servi
dores técnicos.

V.Exa. tem tentado um acordo. O apelo que
faço a V.Exa. é no sentido de convocar os Srs. líde
res para que amanhã de manhã possamos tentar
um acordo sobre esta matéria.

Este é o apelo que faço a V.Exa., em nome da
bancada do Partido Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Alexandre Cardoso. Se não houver
quorum hoje, farei isso como primeiro ato no dia de
amanhã.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
dosso o apelo feito pelo Deputado Alexandre Cardo
so no sentido de adiar a discussão para amanhã.

Parece-nos que se avançou um pouco, insatis
fatoriamente, não de forma suficiente. Seria impor
tante que nós, num esforço suplementar, suspen
dêssemos essa discussão e projetássemos para a
sala de V.Exa., durante a parte da manhã, uma dis
cussão melhor e mais harmoniosa.

Apresentamos ao Deputado Inocêncio Oliveira a
redação de um tópico determinado, que pode ajudar a
encaminhar as questões. O Deputado Inocêncio Oli
veira está predisposto a negociar esta questão. Como
estamos chegando a este tipo de entendimento, apa
rentemente seria precipitado forçarmos o desfecho
agora. Por questão de algumas horas, poderíamos
conseguir votar esta proposta amanhã, sobretudo de
pois de uma reunião de líderes, que poderá ser feita
na sala de V.Exa. no período da manhã.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ob
servo que continua havendo fluxo. Já foi registrada a

presença de 249 Srs. Parlamentares. Fomos infor
mados que outros Parlamentares estão-se deslo
cando neste instante para o plenário.

Solicito a V.Exa. que aguardemos um pouco
mais, para vermos se há possibilidade de deliberar
mos sobre esta importante matéria ainda hoje, por
uma razão: é do conhecimento de todas as lideran
ças da Oposição e das lideranças que participaram
do movimento conosco todas as negociações até
agora. E ninguém mais do que o Governo cedeu
nessa negociação, não por pressão, mas por convic
ção de que tinha que dar sua contribuição para a su
peração da crise que estava instalada. É fundamen
tai que esta matéria seja ainda votada pelo Senado
da República. Nenhuma das lideranças da Oposição
desconhece que existe um prazo regimental de 72
horas para que esta matéria possa ir à deliberação
do Plenário do Senado, depois de aprovada pela Câ
mara dos Deputados. Também ninguém :desconhe
ce que o recesso está marcado para iniciar-se ainda
esta semana.

Sr. Presidente, temo - e deixo aqui este alerta
- que se não deliberarmos sobre esta matéria ainda
hoje correremos o risco de invadir o período eleitoral
sem possibilidade de dar o justo e necessário reajus
te aos professores universitários.

Portanto, já estamos adquirindo o quorum ne
cessário à deliberação e apelo para os Srs. Parla
mentares do PSDB - e tomo a liberdade de fazê-lo
aos outros partidos da base -no sentido de que per
maneçam em plenário e imediatamente, alcançado o
quorum, iniciemos a deliberação .sobre esta funda
mentai matéria. Aí, sim, estaremos dando, como ins
tituição Congresso Nacional, as condições necessá
rias à superação da crise que hoje gerou enorme im
passe, em prejuízo de todos que vivenciam o siste
ma universitário público brasileiro.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já
esperamos até este momento, deveremos atingir o
quorum em poucos instantes e, assim, iniciarmos a
votação da matéria.

Já foi concluída toda a discussão. Estamos em
processo de votação. Por isso, é fundamental que a
Câmara dos Deputados decida sobre essa matéria o
mais rapidamente possível. O País espera isso. De
vemos mostrar à Nação que este Poder está à altura
do momento político que vivemos.
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Sr. Presidente, já existem 254 presenças regis
tradas no painel. Faltam apenas 3 para atingirmos o
quorumregimental. Pedimos aos Srs. Parlamentares
que permaneçam em plenário, pois deveremos deci
dir esta matéria imediatamente.

Não há mais discussão sobre a matéria. Esta
mos em processo de votação. Temos 255; faltam 2
Srs. Parlamentares -áliás, já estão aqui, Sr. Presi
dente. Atingimos o quorum. Então, vamos votar e
decidir esta matéria nesta noite.

Acredito que é fundamental para o Poder Le
gislativo demonstrar à Nação que estamos de acor
do com a vontade dos diferentes segmentos da so
ciedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já foi
atingido o quorum necessário para iniciar a Ordem
do Dia.

IV - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues 
PTB; Luciano Castro - PSDB; Moisés Upnik - PL;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB;
Fátima Pelaes - PSDB; Murilo Pinheiro - PFL; Ra
quel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Val
denor Guedes - PPB.

Pará

Geraldo Pastana - PT; Hilário Coimbra - PSDB;
Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes - PCdoB.

Amazonas

Arthur Virgnio - PSDB; Euler Ribeiro - PFL; João
Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB; José Melo - PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PDT; Emerson Olavo Pires 
PSDB; Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby 
PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani Santos 
PFL.

Acre

Emílio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Regina
Uno - Bloco/PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Freire Júnior - Bloco/PMDB; Osvaldo Reis 
PPB; Paulo Mourão - PSDB.

'Manmhão

Antônio Joaquim Araújo - P _; Davi Alves Silva 
PPB; Eliseu Moura .. Pl; !Francisco Coelho - PR;
Gastão Vieira - Bloco/PMDB; Magno Bacelar - PR;
Mauro Fecury - PFL; Pedro NO'/ais - Bloco/PMDB;
Remi Trinta - PL; Roberto Rocha - P8DB; Sebastião
Madeira - PSDB.

C'8ará

Anibal Gomes .. PSOB; Antônio dos 8ant08 
PFL; Amon Bezerra - F'SDB; Edson Silva - PSDB; Fir
mo de Castro - PSDB; Inácio Arruja - pedoB; José u
nhares - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino 
PPS; Marcelo Teixeira - BlocolPfIIDB; Paes de Anclra
de - Bloco/PMDB; Pimentel Gomes .. PPS; Pinheiro
Landim - Bloco/PMDB; Roherto Pessoa - PFL; Ubira
tan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piaruí

Ciro Nogueira - F'FL; Felipe Mendes - PPB; He
ráclito Fortes - PFL; João Henr;que - Bloco/PMDB;
Júlio Cesar - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Lan
dim - PFL; Waldir Dias - PF'B.

Rio GrandE' dia t-IloI1c!

Augusto Viveiros - PFL; Belinha Rosado - PFL;
Iberê Ferreira - PPB; João Faust no .. PSDB; Ney Lo
pes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; JÍllva,o Gaudêncio Neto 
PFL; Armando Abílio .. BloGo/PMDB; Efraim Morais
PFL; Enivaldo Ribeiro - PIPB; Gilvan Freire - PSB;
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB; José Aldemir 
Bloco/PMDB; José Luiz CIl:~rot - Bloco/PMDB; Ric:ar
do Rique - Bloco/PMDB; Rob3rto Paulino - Blo
co/PMDB; Wilson Braga - F'8DB.

Pernambuc(1

Eduardo Campos - P3B; Fernando Ferro - PT;
Fernando Lyra - PSB; Glonza'Ja Patriota - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocl3flcio Oliveira - PFL; João
Colaço - PSB; José Chaves - Bloco/PMDB; José
Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson
Gibson - P8B; Osvaldo Coelho .. PFL; Pedro Correa
- PPB; Roberto Fontes - PFL; Saiatiel Carvalho 
PPB; Sérgio Guerra - P813;Silvío Pessoa - Blo
coIPMDB; Wilson Campos - P8DB.

Alagofls

Albérico Cordeiro - PTB; AIJ~!usto Farias - PFL;
Benedito de Ura - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernan
do Torres - P8DB; Moacyr Andrélde - PPB.
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Sergipe

Carlos Magno - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Colbert
Martins - PPS; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Eujácio Simões
- PL; Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi 
PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - PT;
João Almeida - PSDB; João Leão - PSDB; Jonival
Lucas - PFL; Jorge Khoury - PFL; José Carlos Ale
luia - PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL;
Leur Lomanto - PFL; Luiz Alberto - PT; Luiz Braga 
PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário
Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro
Irujo - Bloco/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto
Santos - PSOB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery 
Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinhei
ro - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Blo
co/PMDB; Aracely de Paula - PFL; Carlos Melles 
PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando Diniz - Blo
co/PMDB; Francisco Horta - PFL; Genésio Bernardi
no - Bloco/PMOB; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB;
Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL; Joana
Darc - PT; João Fassarella - PT; João Magalhães 
Bloco/PMDB; José Rezende - PPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo
Bessone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima - Bloco/PMDB; Maria Elvira - Blo
co/PMDB; Mário Assad - PFL; Mauro Lopes - Blo
co/PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão 
PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT;
Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB;
Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo
Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva
Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Silas
Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden
Santiago - PT; Vittório Medioli - PSDB; Wagner do
Nascimento - PPB; Zaire Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; João Coser - PT;
Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vicente -

PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata - Blo
co/PMOB; Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL; Alexandre Cardoso - PSB;
Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL; Ayrton
Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Al
berto Campista - PFL; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Fernando Gabeira - PV; Femando
Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco
Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - PPB;
José Carlos Coutinho - PFL; Laprovita Vieira - PPB;
Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg
Farias - PSTU; Márcia Cibilis Viana - PDT; Márcio
Fortes - PSDB; Maria da Conceição Tavares - PT;
Milton Temer - PT; Moreira Franco - Bloco/PMDB;
Nilton Cerqueira - PSDB; Noel de Oliveira - Blo
co/PMOB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jeffer
son - PTB; Ronaldo Cézar Coelho - PSDB; Ronaldo
Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arou
ca - PPS; Simão Sessim - PPB; Vanessa Felippe 
PFL.

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferrei
ra - PSOB; Antônio Carlos Pannunzio - PSOB; Antô
nio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo
Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos
Nelson - Bloco/PMDB; Celso Russomanno - PPB;
Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha
Lima - PPB; De Velasco - Bloco/PRONA; Michel Te
mer - Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 260 Se
nhores Deputados.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, considerando
que o quorum foi atingido, o PCdoB, que estava em
obstrução, passará, então, a registrar sua presença.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. § 22 A pontuação será atribuída a cada servidor
Exª a palavra. em função da avaliação de suas atividades na do-

O SR. LINDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem cência, na pesquis.a e na extensão, observado o se-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o mesmo ocor- guinte:
rerá com relação ao PSTU. 1-10 pontos por hora-aula semanal, até o má-

Infelizmente atingido o quorum, o PSTU tam- ximo de 120 pontos;
bém passará a registrar presença. 11 - um máximo de 60 pontos pelo resultado da

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vai-se avaliação qualitativa das atividades referidas neste
passar à apreciação da matéria que está sobre a parágrafo.
mesa e da constante da Ordem do Dia. § 32 O resultado da avaliação prevista no inciso

11 do § 22 deste artigo somente será computado
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) quando satisfeito o disposto no art. 57 da Lei n2

-1-
PROJETO DE LEI N2 4.605-A, DE 1998 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(Do Poder Executivo) § 42 Uma comissão nacional a ser designada
pelo MEC regulará e divulgará, no prazo de 90 dias,

Votação, em turno único, do Projeto de a contar da vigência desta lei, as formas e fatores de
Lei n2 4.605, de 1998, que institui a Gratifi- avaliação qualitativa do desempenho docente, bem
cação de Estímulo à Docência no Magistério como os critérios de atribuição e pontuação por na-
Superior, e dá outras providências; tendo tureza das atividades descritas no § 22

~~:~e~~ ~~~s:~:~~~e~s d~s~~=~~:s:P~: § 52 A avaliação de que trata o parágrafo ante-
rior terá periodicidade anual, iniciando-se em 1998, e

Educação, Cultura e Desporto, pela aprova- será realizada por uma comissão composta de do-
ção, com substitutivo (Relator: Sr. José Jor- centes internos e externos à instituição federal de
ge); de Trabalho, de Administração e Servi-

ensino superior.
ço Público, pela aprovação (Relator: Sr. Jo-
vair Arantes); de Finanças e Tributação, pela § 62 Cada Instituição Federal de Ensino Supe-
adequação financeira e orçamentária, deste rior deverá elaborar e publicar no Diário Oficial da
e do substitutivo oferecido pela Comissão de União regulamento adequando às suas condições
Educação, Cultura e Desporto (Relator: Sr. específicas, o sistema de avaliação do desempenho

docente previsto no § 42 acima.Augusto Viveiros); e de Constituição e Justi-
ça, e de Redação, pela constitucionalidade, § 72 O regulamento da Instituição de Ensino
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Superior, ao estabelecer os critérios para a pontua-
Vilmar Rocha). ção, levará em conta as peculiaridades dos diveR;sos

regimes de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela- Art. 22 A gratificação de que trata o artigo ante-

tor designado pela Mesa em substituição à Comis- rior é devida em conjunto, de forma não cumulativa,
são de Educação, Cultura e Desporto, ao apreciar o com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei
projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos Delegada n2 13, de 27 de agosto de 1992.
o seguinte substitutivo: Art. 32 A partir da data de vigência desta lei e

O Congresso Nacional decreta: até a conclusão do primeiro processo de avaliação
Art. 12 Fica instituída a Gratificação de Estímu- de que trata o inciso 11 do § 22 do art. 12, os servido-

lo à Docência no Magistério Superior devida aos res de que trata o art. 12 perceberão a gratificação
ocupantes dos cargos efetivos de Professor do 32 calculada com base em sessenta por cento da pon-
Grau, lotados e em exercício nas instituições fede- tuação máxima fixada no § 12 do art. 12

rais de ensino superior, vinculada.s ao Ministério da Parágrafo único. Concluída a avaliação referida
Educação e do Desporto. no caput, se a pontuação obtida pelo servidor for su-

§ 12 Os valores a serem atribuídos à Gratifica- perior a sessenta por cento da pontuação máxima, a
ção instituída no caput deste artigo corresponderão diferença será devida a partir da data de vigência
à pontuação atribuída ao servidor, até o máximo de desta lei.
140 pontos, sendo cada ponto equivalente ao valor Art. 42 Os servidores que se encontrem em
estabelecido no Anexo desta lei, observado o limite exercício de Cargo de Direção - CD, na própria insti-
fixado no art. 10 da Lei n2 9.624, de 2 de abril de tuição, terão direito à gratificação calculada com
1998. base na pontuação máxima fixada no § 12 do art. 12
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§ 12 Os servidores referidos no art. 12, regular
mente afastados para qualificação em programas de
mestrado ou doutorado ou estágio e pós-doutorado
e os servidores ocupantes de função gratificada FG
1 e FG 2, na própria instituição, poderão perceber a
gratificação calculada com base em percentual su
perior a sessenta por cento da pontuação máxima fi
xada no § 12 do art. 12 , desde que tenham suas ativi
dades avaliadas nos termos do regulamento a que
se refere o § 62 do art. 12

§ 22 O disposto no § 32 do art. 12 se aplica na
hipótese prevista no parágrafo anterior.

§ 32 O docente servidor cedido para exercício
de cargo de natureza especial ou DAS 6, 5 ou 4, ou
cargo equivalente na Administração Pública, tem di
reito à referida gratificação de estímulo calculada a
partir da média aritmética dos pontos utilizados para
fins de pagamento da gratificação durante os últimos
vinte e quatro meses em que a percebeu antes da
cessão.

§ 4.2 Na impossibilidade do cálculo da média re
ferida no caput, o número de pontos considerados
para o cálculo equivalerá a sessenta por cento do
máximo de pontos fixados no § 12 do art. 12

Art. 52 O docente aposentado ou o beneficiário
de pensão, na situação em que o referido aposenta
do ou instituidor originou a pensão tenha adquirido o
direito ao benefício quando ocupante de cargo efeti
vo referido nesta lei, tem direito à referida gratifica
ção de estímulo calculada a partir da média aritméti
ca dos pontos utilizados para fins de pagamento da
gratificação durante os últimos vinte e quatro meses
em que a percebeu.

§ 12 Na impossibilidade do cálculo da média
referida no caput, o número de pontos considera
dos para o cálculo equivalerá a sessenta por
cento do máximo de pontos fixados no § 12. do
art. 12

§ 22 É vedada a concessão ou revisão da grati
ficação instituída por esta lei em virtude de titulação
posterior à aposentadoria.99

Art. 62 Sobre os valores fixados no Anexo, inci
dirão os índices de reajuste geral concedidos aos
servidores públicos federais civis a partir da publica
ção desta lei.

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, por se tratar de
matéria tão importante, parece-me que o tempo de
um minuto...

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, trata-se apenas de
um encaminhamento de votação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, é
encaminhamento de votação.

O prazo é de um minuto, mas a Mesa será to
lerante, em face da importância da matéria.

Com a palavra o Líder do PSTU, Deputado
Lindberg Farias.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há noventa dias
existe uma greve nas universidades públicas brasi
leiras e também dos professores e servidores de 1.2
e 2.2 graus.

Junto a essa greve houve até uma greve de
fome de professores, mostrando o repúdio da comu
nidade universitária à intransigência do Ministro da
Educação, Dr. Paulo Renato.

Srs. Parlamentares, depois de noventa dias de
greve o Governo teve a cara-de-pau de trazer a este
plenário um projeto que é um absurdo, um desres
peito à comunidade universitária.

O Ministro Paulo Renato aproveita a GED para
inserir uma concepção produtivista e neolíberal de
universidade. Ê importante que os Parlamentares
saibam que, no projeto do Governo, acaba-se, por
exemplo, com a paridade entre ativos e inativos.

Esta não é uma greve apenas de professores
universitários, mas também de professores de 1.2 e
2.2 graus, de estudantes e de servidores técnico-ad
ministrativos. Entretanto, o Governo não apresentou
nenhuma proposta aos referidos servidores.

Por isso, nós, do PSTU, consideramos que há
apenas uma saída: .obstruir a votação. Sabemos
que, sozinho, o Governo não possui os 257 votos.
Repito o argumento que utilizei na semana passada,
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dirigido aos honestos e honrados lutadores que exis
tem no Partido dos Trabalhadores: votar "não", sem
a obstrução, significa um "não" de mentira, de faz
de-conta e que aprovará o projeto.

Nesse sentido, cone/amo os lutadores do Parti
do dos Trabalhadores para obstruírem esta votação.
Reitero, ainda, que o que está em pauta é o critério
mínimo de atuação de um Parlamentar comprometi
do com a causa dos trabalhadores, ou seja, olhar
para o movimento, para os grevistas e galerias, en
fim, dar crédito à posição das entidades que, neste
momento, é de obstrução.

Por isso, chamamos todos à obstrução.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, deixo claro a esta
Casa" que o Partido dos Trabalhadores não segue
orientação. do PSTU, porque tem direção, liderança
e candidato próprio à Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, lamentamos profundamente chegar até
este momento sem a possibilidade de acordo, embo
ra dele tenhamos chegado muito perto. Ê interesse
de todos a aprovação de um projeto de lei que tire
as universidades do impasse, para o qual havia uma
solução muito próxima.

Se tivéssemos como ganhar algum tempo ain
da nesta fase de entendimento ou como estabelecer
um período de transição, chegaríamos à solução. O
que se está concedendo é uma recomposição sala
rial. Logo em seguida, via projeto de lei, poderíamos
aprovar os critérios de avaliação na universidade e
que a mesma fosse feita em termos da produção
científica, tanto na prestação de serviços, na exten
são quanto na docência, discutindo-se com técnicos
a partir de uma comissão do Ministério da Educação.
Seria muito fácil. Esta Casa poderia votar por con
senso, envolvendo o pessoal de nível administrativo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos
de lamentar a dificuldade e, até diria mais, a nossa
incompetência de entendimento.

Por entender que ainda existe tempo para a
negociação, o PPS declara-se em obstrução.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota exa-
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tamente como o PPS neste momento. Considera
mos que ainda há margem possível de negociação,
as esperanças não estão todas perdidas, e que va
mos esgotá-Ia por meio da obstrução.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no dia de hoje
registrou-se nesta Casa, da mesma maneira que em
diversos outros dias, a manifestação de uma estrei
teza e de uma intransigência espantosa por parte do
Governo Federal e dos Líderes desta Casa.

O Governo se fechou em copas no processo
de negociação com relação a essa questão. Diver
sos problemas estavam sendo examinados. Um de
les era fundamental e decisivo para todos, particular
mente para nós, do PCdoB: uma determinada con
cepção de organização universitária, que na verdade
condenava a universidade à avaliação quantitativa, o
que está sendo feito sob a égide do Banco Mundial e
que já foi implantada em diversos países da América
Latina, apresentando graves distorções.

Propusemos aos Deputados José Jorge e Ino
cêncio Oliveira, inclusive com o assentimento inicial
de S. Exas., a fixação da idéia de acordo com todas
as entidades. A lei e as entidades estabeleceriam
posteriormente um determinado tipo de avaliação,
considerando a seguinte redação: a lei fixará o siste
ma de avaliação das universidades federais a partir
de uma comissão paritária a ser indicada pelo MEC
com a comunidade universitária no prazo de 120
dias.

Assumindo essa posição, estamos projetando
o fato de a universidade ser examinada por intelec
tuais, pela comunidade universitária, por pessoas de
fôlego, que tenham paciência e tenacidade. Não de
veríamos sujeitar critérios de avaliação universitária
a uma votação no final da noite, na qual muitos se
quer sabem o que estão votando.

O que está acontecendo aqui - disse isso a di
versos Líderes do Governo - é que estão levando a
Câmara dos Deputados a votar baseada em critérios
que muitos nunca viram, nem conhecem. Por isso se
está estabelecendo um determinado tipo de universi
dade no Brasil que não corresponde sequer a uma
discussão existente.

Nossa proposta é que se adie essa votação,
para que amanhã analisemos melhor uma fórmula, a
fim de garantir à comunidade universitária brasileira
o exame, mais à frente, dos critérios que ela própria
escolheria para poder fixar sua meta.

Como isso não foi feito, o nosso partido conde
na esse processo e se manifesta inteiramente con
trário à lei que será votada.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entende
mos que esse projeto apresenta erros fundamentais
em relação à universidade. O Governo quis dividir os
professores de 12 e 22 graus, quis enfraquecer a uni
versidade, desmontá-Ia e principalmente seguir uma
doutrina que desvaloriza e desqualifica a universida
de.

Esses pontos são fundamentais. Há exaustão
nas negociações, mas não podemos deixar de nos
manifestar contrariamente a esse projeto que des
monta a universidade, sobretudo quando permite au
mentos sem valorizar a pesquisa. Hoje as principais
unidades de pesquisa neste País são as universida
des federais. A desqualificação que o Governo quer
imprimir ao professor de 12 e 22 graus está explicita
da nesse projeto.

Por isso, o Partido Socialista Brasileiro encami
nha o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro sabe da importância desse assun
to, mas vota com o Relator.

O PTB vota "sim".
O SR. FERNANDO LOPES (PDT - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto, tal
como se apresenta hoje, não atende às necessida
des da universidade brasileira. Ele é a marca de um
Governo que tem deixado de lado, tem procurado
até deliberadamente desmantelar todos os órgãos e
instituições ligados à pesquisa, à ciência e ao ensino
superior. Aliás, para que ciência e pesquisa em um
País que o Governo de traição nacional, presidido
por Fernando Henrique Cardoso, pretende transfor
mar numa colônia?

Entendemos que esse é um projeto claramente
insuficiente, que busca dividir a categoria, os profes
sores, os demais servidores da universidade, não re
compõe minimamente as condições que as universi
dades brasileiras necessitam para funcionar adequa
damente e cumprir a sua função social. A posição
clara do PDT é a de rejeitar este projeto.

O PDT vota "não·.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re

visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, possivelmente estamos discutindo hoje, de
maneira inadequada e intempestiva, um dos mais
importantes projetos que já vieram a esta Casa. Ti
vemos oportunidade, e assim o fizemos durante pra
ticamente 92 dias, de gerar um conceito de educa
ção que referendasse e garantisse a dignidade dos
professores, mas também dos discentes e dos pro-
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fissionais que trabalham na universidade e nos 12 e O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
22 graus. Lamentavelmente, houve intransigência são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
por parte do Ministério da Educação e por parte do com o Relator e vota "sim".
Governo. O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.

O que queria a Oposição? Apenas garantir que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de
o novo método de avaliação da produtividade de fun- um projeto importante. Sabemos que nenhuma lei
cionários e professores não fosse colocado tão subi- tem o condão de ser panacéia e resolver todas as di-
tamente e de maneira inadequada num processo ficuldades da universidade, cuja crise todos conhe-
que envolve até mesmo a gratificação. A Oposição e cemos, mas é preciso considerar que os avanços
o movimento grevista desejavam que houvesse, por possíveis devem ser conquistados e colocados em
parte do Governo, sensibilidade para fazer com que prática.
gratificação e avaliação não fossem consideradas O projeto não tira nada de ninguém, mas dá
conjuntamente. Mais do que isso, queriam que todas estímulo aos docentes das universidades, aos que,
as medidas adotadas para professores universitários no cotidiano, são os que devem, no seu mister, dar
fossem estendidas aos professores do 12 e do 22 aos estudantes o conteúdo intelectual.
graus e, ainda, que a avaliação se desse num pro- É claro que a universidade não será transfor-
cesso paralelo ao plano de carreira e só ocorresse mada por um passe de mágica, até porque ela con-
dentro de três meses, ou pelo menos de 120 dias. tém contradições internas. Alguns entendem que a
Infelizmente, isso não aconteceu. universidade deveria estar a serviço de seus funcio-

Sr. Presidente, há um acirramento no seio do nários. Não é verdade. A universidade pública deve
movimento grevista, como também há falta de condi- estar a serviço da sociedade brasileira. É verdade
ções, até pela exigüidade de tempo, para se discutir que este avanço não é o ideal - ainda há muito por
mais este assunto. E gostaria que V. Exa. reconside- conquistar -, mas é um avanço concreto para o aqui
rasse sua posição, porque as pessoas que estão e o agora.
hoje nas galerias já não mais têm esperanças quan- Àqueles que sonham com avanços que hoje
to a sua carreira ou quanto a seu salário. Espero que não são possíveis, parabéns! Continuem a sonhar e
elas continuem vindo até esta Casa democrática, tão a lutar por uma universidade que, antes de tudo, tra-
bem dirigida por V. Exa. balhe pelo Brasil.

Louvo a disposição do Deputado Relator, que O PMDB vota com o Relator; vota "sim".
nos recebeu todas as vezes que solicitado. Gostaria O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
que S. Exa. tivesse tido liberdade para negociar o são do orador.) _ Sr. Presidente, confesso a V. Exa.
montante da gratificação e, mais do que isso, tivesse que não estou convicto de que estejamos votando o
tido condições de mostrar a este País que educação é projeto ideal. Mas, ao lado disso, tenho a clara certe-
verdadeiramente uma coisa séria. Não basta dizer que za de que, durante todo esse processo de negocia-
toda criança tem de ficar na escola; é preciso dar aos ção, houve, por parte do Governo, das Lideranças
trabalhadores da estrutura institucional das universida- da base e da Oposição _ reconheço - transigência e
des, sejam ou não professores, condições para isso. disposição de avançar.

Lamentavelmente chegamos a esse impasse. E avançamos de forma substantiva, por exem-
O Partido dos Trabalhadores votará "não" ao projeto, pio, em relação aos professores de 12 e 22 graus,
pois ele não corresponde àquilo de que a educação que serão, em virtude do esforço da base do Gover-
precisa. Ao invés disso, ele muda o conceito de uni- no, contemplados com uma bolsa de reajuste igual
versidade, muda o respeito aos professores e coloca ao que recebem os professores universitários, até
uma mácula - repito - absolutamente irreversível so- que a questão específica da carreira seja resolvida.
bre um Governo que não tem tido sensibilidade para

garan~~~~1~i~i~~eO:o;r:~~~~~~~~~s92 dias de resis- eSfor~v~~ç~:~~, n~t:;:~dr:~~'n~r~~~::~:~ ~~~~
tência e principalmente pela luta que, sabemos, con- posta pelo Governo - o próprio Relator terá a oportu-
tinua no Senado em favor da qualidade de ensino nidade de dizer que haverá um acréscimo de 10%

na tabela anteriormente prevista para todos.que queremos atingir e da nossa dignidade enquan-
to trabalhadores. Com relação aos servidores - que nos preocu-

param durante todo o processo de negociação -,
será estendido a eles, e muito por causa deles tam
bém a todos os outros servidores públicos federais,
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aqueles 28% determinados por acórdão do Supremo
Tribunal Federal.

Sr. Presidente, não tenho a ilusão de que este
jamos aqui revolucionando ou resolvendo o proble
ma da universidade pública federal, mas avança
mos, e muito. Aliás, é preciso registrar que, quanto à
avaliação, não me parece razoável que não se ava
liem as universidades públicas por meio daqueles
que são os maiores responsáveis pela qualidade de
seu ensino. E submetemos essa avaliação à autono
mia universitária: cada universidade definirá como
isso ocorrerá.

Portanto, os avanços foram enormes. Tal
vez não tenhamos chegado ao ideal; talvez não
haja hoje um consenso, até porque faltou unida
de na própria Oposição e também no movimento
grevista. Mas, de consciência extremamente
tranqüila, o PSDB vota, ao lado da base, um
avanço fundamental e um instrumento necessá
rio à superação da crise das universidades públi
cas federais.

O PSDB cumprimenta o Relator, Deputado
José Jorge, e vota a favor do projeto fazendo ape
nas um reparo quanto ao que disse o ilustre Líder
Haroldo Lima: que os Parlamentares votam sem
saber o que estão votando. Ilusão de S. Exa. Tal
vez S. Exa. é que, neste momento iludido pela
boa-fé que caracteriza seu comportamento nesta
Casa, esteja votando, lamentavelmente mais uma
vez, de forma equivocada. Os Parlamentares que
estão aqui sabem o que estão votando e por isso
darão fim ao movimento grevista com a aprovação
deste projeto.

O PSDB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
chegamos a um momento importante em relação a
esta matéria. Depois de amplos entendimentos, em
que buscamos o diálogo com todos os segmentos,
com todos os setores da universidade pública, obti
vemos êxito.

Foram quatro os pleitos dirigidos ao ilustre Re
lator, Deputado José Jorge, a quem louvo neste mo
mento não só como Presidente da Comissão de
Educação, mas como a pessoa que ficou encarrega
da, juntamente com os Líderes dos partidos da base
de sustentação do Governo, de lutar junto ao Minis
tro da Educação por essas conquistas.

Dos quatro pontos, três já foram amplamente
atendidos, e acredito que também o quarto, não em
sua totalidade, mas em seu mérito, em sua essência.
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o primeiro, extensão não só àqueles docentes
que participam do ensino, mas também àqueles que
pesquisam e participam de programas de extensão
universitária. Essa foi uma grande conquista.

IEm segundo lugar, extensão da gratificação
aos aposentados. O Governo deu 60%, mas isso
não impede que eles recorram à Justiça para de
fender a paridade, se acham que têm direito a
100%.

IEm terceiro lugar, a extensão aos professores
de 12 e 22 graus será uma conquista. Era uma reivin
dicação. O Ministro Paulo Renato e o Relator acata
ram para que se pudesse estender também, em for
ma de bolsa equivalente à gratificação dos docentes,
aos professores de 12 e 22 graus das escolas técni
cas fl~derais, dos colégios de aplicação e àqueles
que fossem das universidades e do Colégio Pedro 11.

Quanto ao último item, o mais polêmico,
que trata da avaliação por produtividade, acredi
to qUi3 se atende também. O § 42 é muito claro ao
estah31ecer que o Governo, por intermédio do Minis
tério da Educação, nomeará comissão encarregada
de definir critérios gerais. Estabelece também que os
critérios específicos serão definidos pelas próprias
universidades, respeitadas suas peculiaridades.

Cluanto aos funcionários, como disse o Líder
Aécio Neves, já lhes foi estendido o reajuste de
28,68% e, mais do que isso, uma comissão será no
meada para estudar o assunto. Não há prazo defini
do para essa comissão, mas ela poderá propor ao
Ministério da Educação uma situação para os que
estão ligados à parte administrativa de nossas uni
versidades públicas.

Sr. Presidente, acredito que se chegou a bom
termo. Será decidido neste momento se somos ca
pazes ou não de fazer com que a universidade públi
ca brasileira retome as aulas e nossos alunos não
percam o semestre. Essa gratificação é fundamental
para que mostremos que estamos com boa vontade
para proporcionar à universidade pública brasileira
os meios necessários para um melhor ensino por
parte dos professores e um melhor aprendizado por
parte dos alunos, bem como uma melhor avaliação
por parte de ambos.

Mas hoje, Sr. Presidente, a Câmara dos
Deputados dá um grande passo, ao votar esse
projeto, para acabar definitivamente com essa
greve e, dessa forma, o País retornar a sua nor
malidade com relação ao ensino superior, tão
fundamental para a construção de uma socieda
de mais justa, fraterna, humana e desenvolvida
em nosso País.
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Por isso, o Partido da Frente Liberal recomen
da o voto "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
todos os pontos fundamentais dessa negocia
ção, desde a iniciativa do projeto pelo Governo,
toda a negociação, que passou pela inclusão
dos professores de 12 e 22 graus, até a avaliação
respeitando a autonomia universitária, já foram cita
dos aqui.

Falta apenas um ponto relevante para se so
mar à argumentação dos Líderes. O Governo já as
sinou um requerimento para ser apensado majoran
do o aumento da tabela de gratificação em 10%. En
tendo a dificuldade regimental para se colocar tam
bém em votação este aumento de 10%. Mas per
gunto a V. Exa.: se todos os Líderes concordarem, a
tabela de majoração de 10% já pode ser considera
da nesta votação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sabe V.
Exa. que eu teria de consultar outra vez todos os Líderes.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - V. Exa.
consultaria simbolicamente, para não atrasar a vota
ção. Trata-se de uma majoração de 10%.

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o substitutivo oferecido pelo Relator designado
pela Mesa, em substituição à Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verifica
ção.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Lind
berg Farias não tem o apoiamento necessário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
tem apoiamento?

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
o PSTU só tem um Deputado, mas o art. 185, § 32,
do Regimento Interno dispõe que "se seis centési
mos dos membros da Casa ou Líderes que repre
sentem esse número apoiarem o pedido, proceder
se-á então à votação através do sistema nominal".

É importante dizer que o PSTU já se pronun
ciou pela obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
contar para saber se V. Exa. tem apoiamento. É pre
ciso o apoiamento de 31 Srs. Deputados.

O SR. AÉCIO NEVES - Não há, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há

apoiamento.
O SR. LINDBERG FARIAS - Tenho o apoia

mento do Líder do PPS, por exemplo, que tem sete
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
apoiamento. Está prejudicado o projeto inicial.

O SR. LINDBERG FARIAS - Vamos contar,
Sr. Presidente. Há Parlamentares do PT, do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É maté
ria vencida, Deputado. V. Exa. não teve apoiamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE LEI N2 4.605-B, DE 1998

Institui a Gratificação de Estímulo à
Docência no Magistério Superior, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituída a Gratificação de Estímu

lo à Docência no Magistério Superior devida aos
ocupantes dos cargos efetivos de Professor do 32
Grau, lotados e em exercício nas instituições fede
rais de ensino superior, vinculadas ao Ministério da
Educação e do Desporto.

§ 12 Os valores a serem atribuídos à Gratifica
ção instituída no caput deste artigo corresponderão
à pontuação atribuída ao servidor, até o máximo de
cento e quarenta pontos, sendo cada ponto equiva
lente ao valor estabelecido no Anexo desta Lei, ob
servado o limite fixado no art. 10 da Lei n2. 9.624, de
2 de abril de 1998.
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§ 22 A pontuação será atribuída a cada servidor tuição, terão direito à gratificação calculada com
em função da avaliação de suas atividades na do- base na pontuação máxima fixada no § 12 do art. 12

cência, na pesquisa e na extensão, observado o se- § 12 Os servidores referidos no art. 12, regular-
guinte: mente afastados para qualificação em programas de

I - dez pontos por hora-aula semanal, até o mestrado ou doutorado ou estágio de pós-doutora-
máximo de cento e vinte pontos; do, e os servidores ocupantes de função gratificada

11 - um máximo de sessenta pontos pelo resul- FG 1 e FG 2, na própria instituição, poderão perce-
tado da avaliação qualitativa das atividades referidas ber a gratificação calculada com base em percentual
neste parágrafo. superior a sessenta por cento da pontuação máxima

§ 32 O resultado da avaliação prevista no inciso fixada no § 12 do art. 12 , desde que tenha as suas
11 do § 22 deste artigo somente será computado atividades avaliadas nos termos do regulamento a
quando satisfeito o disposto no art. 57 da Lei n2 que se refere o § 62 do art. 12

9.394, de 20 de dezembro de 1996. § 22 O disposto no § 32 do art. 12 aplica-se na
§ 42 Uma comissão nacional a ser designada hipótese prevista no parágrafo anterior.

pelo MEC regulará e divulgará, no prazo de noventa § 32 O docente servidor cedido para exercício
dias, a contar da vigência desta Lei, as formas e fa- de cargo de natureza especial ou DAS 6, 5 ou 4, ou
tores de avaliação qualitativa do desempenho do- cargo equivalente na Administração Pública, tem di-
cente, bem como os critérios de atribuição de pon- reito à referida gratificação de estímulo calculada a
tuação por natureza das atividades descritas no § 22 partir da média aritmética dos pontos utilizados para

§ 52 A avaliação de que trata o parágrafo ante- fins de pagamento da gratificação durante os últimos
rior terá periodicidade anual, iniciando-se em 1998, e vinte e quatro meses em que a percebeu antes da
será realizada por uma comissão composta de do- cessão.
centes internos e externos à instituição federal de § 42 Na impossibilidade do cálculo da média re-
ensino superior. ferida no caput, o número de pontos considerados

§ 62 Cada instituição federal de ensino superior para o cálculo equivalerá a sessenta por cento do
deverá elaborar e publicar no Diário Oficial da máximo de pontos fixados no § 12 do art. 12

União regulamento adequando às suas condições Art. 52 O docente aposentado ou beneficiário
específicas o sistema de avaliação do desempenho de pensão, na situação em que o referido aposenta-
docente previsto no § 42 deste artigo. do ou instituidor que originou a pensão tenha adqui-

§ 72 O regulamento da instituição de ensino su- rido o direito ao benefício quando ocupante de cargo
perior, ao estabelecer os critérios para a pontuação, efetivo referido nesta Lei, tem direito à referida grati-
levará em conta as peculiaridades dos diversos regi- ficação de estímulo calculada a partir da média arit-
mes de trabalho. mética dos pontos utilizados para fins de pagamento

Art. 22 A gratificação de que trata o artigo ante- da gratificação durante os últimos vinte e quatro me-
riar é devida em conjunto, de forma não cumulativa, ses em que a percebeu.
com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei § 12 Na impossibilidade do cálculo da média re-
Delegada n2 13, de 27 de agosto de 1992. ferida no caput, o número de pontos considerados

Art. 32 A partir da data de vigência desta Lei e para o cálculo equivalerá a sessenta por cento do
até a conclusão do primeiro processo de avaliação máximo de pontos fixados ng § 12 do art. 12

de que trata o inciso 11 do § 22 do art. 12, os servido- § 22 É vedada a concessão ou revisão da grati-
res de que trata o art. 12 perceberão a gratificação ficação instituída por esta Lei em virtude de titulação
calculada com base em sessenta por cento da pon- posterior à aposentadoria.
tuação máxima fixada no § 12 do art. 12 Art. 62 Sobre os valores fixados no Anexo inci-

dirão os índices de reajuste geral concedidos aos
Parágrafo único. Concluída a avaliação referida servidores públicos federais civis a partir da publica-

no caput, se a pontuação obtida pelo servidor for su- ção desta Lei.
perior a sessenta por cento da pontuação máxima, a
diferença será devida a partir da data de vigência Art. 72. Esta lei entra em vigor na data de sua
desta Lei. publicação.

Art. 42 Os servidores que se encontrem em Sala das Sessões, 30 de junho de 1998 - NiI-
exercício de Cargo de Direção - CD na própria insti- son Gibson, Relator.
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Valores para o Cálculo da Gratificação

de Estímulo à Docência no Magistério Superior

20 Horas Semanais

Graduação Aperfeiço~ Especial~ Mestrado Doutorado
mento zação

Titular 0,56 0,71 0,71 1,60 2,29

Adjunto 0,56 0,71 0,71 1,37 2,00

Assistente 0,56 0,71 0,71 1,37 1,37

Auxiliar 0,56 0,71 0,71 0,73 1,00

40 Horas Semanais

Graduação Aperfeiço~ Especial~ Mestrado Doutorado
mento zação

Titular 1,11 1,43 1,43 4,00 5,71

Adjunto 1,11 1,43 1,43 3,43 5,00

Assistente 1,11 1,43 1,43 3,43 3,43

Auxiliar 1,11 1,43 1,43 1,83 2,50

Dedicação Exclusiva

Graduação Aperfeiço~ Especial,! Mestrado Doutorado
mento zação

Titular 1,67 2,14 2,14 5,00 9,29

Adjunto 1,67 2,14 2,14 5,00 7,86

Assistente 1,67 2,14 2,14 5,00 6,00

Auxiliar 1,67 2,14 2,14 2,29 3,57
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
tação a redação final. peço a palavra pela ordem.

Os Srs. Deputados que a aprovam permane- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
çam como se encontram. (Pausa.) Exa. a palavra.

Aprovada. A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re-
A matéria vai ao Senado Federal. visão da oradora.) - Sr. Presidente, peço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a que considere a possibilidade de a votação desse

mesa o seguinte requerimento: requerimento de urgência ser no final da pauta.

Requeremos, nos termos do art. 155 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
do Regimento Interno, urgência para apre- o pleito de V. Exa. e transfiro para mais adiante a vo-
ciação do Projeto de Lei n2 4.606, de 1998, tação do presente requerimento.
do Poder Executivo, que dispõe sobre a au- O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
tonomia de gestão das Organizações Milita- a palavra pela ordem.
res Prestadoras de Serviço da Marinha e dá O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
outras providências. Exa. a palavra.

Sala das Sessões, junho de 1998. - Assinam: O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Elton Rahhelt, do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista o desli-
Vice-Líder do Governo; Arlindo Vargas, Vice-Líder gamento deste microfone em função do pedido de
do PTB; Odelmo Leão, Líder do PPB; Antônio Car- verificação de votação feito pelo Deputado Lindberg
los Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Valdemar Farias, fiquei impossibilitado de encaminhar a V.
Costa Neto, Líder do PL; Wagner Rossi, Vice-Líder Exa. a declaração de voto de um conjunto de Parla-
do Bloco Parlamentar, PMDB/PRONA. mentares do PT, que votariam com o partido porque

O SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente, seguem sua deliberação, com relação ao Projeto de
peço a palavra pela ordem. Lei n2 4.605, de 1998, mas queriam manifestar sua

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. posição pessoal a respeito da obstrução. Encaminho
Exa. a palavra. declaração de voto à Mesa, assinada pelos Deputa-

o SR. FERNANDO LOPES (PDT - RJ. Sem dos Milton Temer, Ivan Valente, Luiz Alberto, Valdeci
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encerrada a vo- Oliveira, Fernando Ferro, Luciano Zica, Adão Pretto
tação, queria fazer uma declaração de voto, mas e Arlindo Chinaglia.
não pude fazê-Ia porque o microfone em que me en- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
contrava foi desligado. o manifesto de V. Exa.

Quero dizer que votei "não" por orientação do
partido, mas minha posição pessoal é obstrução. Por
isso, apoiei o pedido de verificação.
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A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero consig
nar meu voto pela obstrução. Votei com o meu parti
do, mas acompanharia o Deputado Lindberg Farias
na obstrução. Acho que S. Exa. teve número sufi
ciente para obstruir, e V. Exa. não quis contar os nú
meros que S. Exa. obteve neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É maté
ria vencida, Sra. Deputada.

O SR. SERGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, só para reafirmar
que o PPS foi pela obstrução e fez obstrução.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito de V. Exa.
apenas um esclarecimento. Em relação ao projeto
da Marinha, foi solicitada inversão da pauta. Não
compreendi se esse item passou para o final da pau
ta ou se é sobre ele que estamos deliberando agora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou co
locar em votação este requerimento e em seguida
colocarei o da Marinha. Se cair a sessão, paciência.

O SR. AÉCIO NEVES - Sem problemas, Sr.
Presidente. Era apenas para esclarecer.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para
um esclarecimento. O que será votado agora é o
projeto da Marinha?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não. O
projeto da Marinha será logo após este requerimen
to.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - O projeto
da Marinha será o último?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não.
Será o seguinte. Se cair a sessão, paciência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente,
Requeremos a V. Exa., com base no art. 155

do Regimento Interno; regime de urgência para a
apreciação do Projeto de Lei n2 2.595, de 1996, do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territó
rios, que dispõe sobre a organização judiciária do
Distrito Federal e dos Territórios, ressaltada, no cor
po do referido projeto, a criação das Varas dos Jui
zados Especiais Cíveis e Criminais (Juizados de Pe
quenas Causas).

Sala das Sessões, de de 1998. - Ha-
roldo Lima, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Marcelo Déda, Líder do PT 
José Pinotti - PSB - Sérgio Arouca, Líder do PPS
- Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Ronaldo Ce
zar Coelho, Vice-líder do Governo - Aécio Neves,
Líder do PSDB - Odelmo Leão, Líder do PPB 
Wagner Rossi, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PRONA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se não
houver nenhuma objeção dos Srs. Líderes, será vo
tado simbolicamente.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sem objeção, Sr. Presidente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Há consenso, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento de urgência.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre o
item 4 da pauta, que trata das contas públicas na In
ternet, não há polêmica alguma. Encareço a V. Exa.
que o coloque em votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
colocá-lo logo em seguida.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
colocar em votação o requerimento que antes havia
sido anunciado.

Sobre a mesa o seguinte requerimento:
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei n2 4.606/98, do Poder Executivo, que "Dispõe
sobre a autonomia de gestão das Organizações MiIí-



O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, solidário
com a necessidade de aperfeiçoamento e modern
ização nos processos de gestão das Forças Arma
das, o PMDB não poderia deixar de apoiar projeto
modernizador como este. Se é para melhorar a ad
ministração pública, que seja votado de imediato.
Portanto, a urgência se impõe. O PMDB vota ·sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, este projeto é da
maior relevância e foi intensamente discutido, nesta
Casa, com setores ligados à área militar. O projeto
dispõe sobre a autonomia de gestão nas Organiza-

Portanto, o PT vota "não".
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PL encaminha o voto
"sim".
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tares Prestadoras de Serviço da Marinha e dá outras vel intermediário. Hoje, a Marinha encaminha projeto
providências". de contrato de gestão do arsenal.

Sala das Sessões, de junho de 1998. - Ino- Na verdade, Sr. Presidente, não podemos dei-
cêncio Oliveira, Líder do PFL; Elton Rohnelt, xar o nível intermediário do Arsenal da Marinha en-
Vice-Líder do Governo; Arlindo Vargas, Vice-Líder tregue às feras; não podemos deixá-lo sem a garan-
do PTB; Odelmo Leão, Líder do PPB; Antonio Car- tia de que haverá um projet.o de cargos e salários.
los Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Valdemar Tentamos a negociação, o Ministério da Marinha
Costa Neto, Líder do PL; Wagner Rossi, Vice-Líder está favorável, mas esta não é a posição do MARE,
do Bloco Parlamentar PMDB/PRONA. que tem estudado a matéria e entende que o nível

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- intermediário não pode ter Planos de Cargos e Salá-
tação o requerimento. Como votam os Srs. Líderes? rios.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS _ RJ. Sem re- O PSB fez um esforço hoje, junto à Liderança
visão do orador.) - Sr. Presidente, consideramos do Governo, tentando um acordo no sentido de fixar
que este projeto, que cria uma organização social, um prazo para dar garantia ao nível intermediário do
não foi suficientemente debatido com o conjunto dos Arsenal da Marinha, uma vez que o texto encami-
trabalhadores e volta a reafirmar a política do Gover- nhado pela atual Ministra não dá qualquer garantia a
no de excluir os funcionários de nível médio dessas esse pessoal.
soluções apresentadas. Por isso, o Partido Socialista Brasileiro encami-

nha contra a urgência e, obviamente, como não há
Portanto, entendendo que também neste caso consenso, a votação terá de ser nominal. O PSB en-

há espaço para conversa e negociação, o PPS é caminha contra a urgência, em defesa do pessoal de
contra a urgência e vota "não". nível intermediário do Arsenal da Marinha do Rio de

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re- Janeiro. Nosso voto é "não.
visão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
este projeto é de extrema importância para todo o revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-
funcionalismo civil da Marinha, a respeito do qual há balhista Brasileiro vota "sim".
grande margem de negociação. Tivemos contato O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
com o Ministério da Marinha, no sentido de que a revisão do orador.) _ Sr. Presidente, tenho em mãos
medida atingisse não somente o pessoal de nível cópias de emendas modificativas, de autoria dos De-
universitário, mas também técnicos e companheiros putados Alexandre Cardoso e Miro Teixeira, que vi-
qualificados. O projeto não atende a esses compa- sam incorporar os técnicos de nível médio na carrei-
nheiros, que estão há vinte anos trabalhando e rece- ra de tecnologia militar, que, infelizmente, como dis-
bem R$400,OO. Essa é uma realidade específica do se o Deputado Alexandre Cardoso, não foram acei-
Rio de Janeiro. Os companheiros acabaram de fazer tas. De forma que o PDT vai se posicionar contraria-
um grande submarino, com tecnologia totalmente mente ao requerimento de urgência.
avançada, e alguns deles estão recebendo apenas

O PDT vota "não".R$400,OO de salário.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

Por isso, somos contra a urgência urgentíssi- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
ma, porque queremos abrir um processo de negocia- o voto "sim".
ção nesta Casa, a fim de que esse projeto contem
ple todos os setores, e não apenas um isoladamen
te.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando o
Ministro da Marinha encaminhou projeto que criava o
Plano de Cargos parã o nível superior do arsenal,
encaminhou também o do nível intermediário. O
MARE vetou uma parte, retirando desse plano o ní-
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ções Militares Prestadoras de Serviço da Marinha.
Ele é modernizador, inovador e, por isso, merecia
conhecimento maior por parte da Oposição, que de
antemão já se coloca contrariamente à sua aprova
ção. Sabendo que o projeto é absolutamente funda
mentai e urgente, votamos pela urgência. Se aprova
da a urgência, estaremos dispostos a aprovar ime
diatamente o mérito. O PSDB vota "sim".

O .SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
este projeto é moderno, sobretudo porque vem ao
encontro da nova atividade que se desenvolve na
administração pública do País: organizações sociais
através de contratos de gestão. O projeto autoriza as
Organizações Militares Prestadoras de Serviço da
Marinha a terem sua autonomia de gestão, sobretu
do em setores que não são específicos da atividade
militar, como, por exemplo, atividades industriais, ati
vidades de apoio de base, pesquisa, ensino, ativida
de médico-hospitalar e assim por diante.

Além do mais, este projeto é importante porque
cria até 10 mil vagas daquelas que foram transfor
madas pela autonomia de gestão. Então, o projeto
irá fortalecer a Marinha brasileira no que é mais es
sencial, dando-lhe maior autonomia, sobretudo nes
se momento fundamental em que precisamos pes
quisar, investir em ensino, em atividades industriais
e de apoio de base. Por isso, o contrato é moderno e
fortalece as Forças Armadas, sobretudo nossa Mari
nha.

Por isso, o Partido da Frente Liberal recomen
da o voto "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - A Liderança do Go
verno vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. EXª com
preensão para incorporar ao documento por mim an
tes mencionado os nomes dos Deputados Carlos
Santana, Vanio dos Santos e Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Serão
incluídos no documento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tQ_
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-
tos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que esti
verem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

A SRA. MARIA LAURA (PT - OF. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) ...., Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".

O SR. SÉRGIO AROUcA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.



o SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim" a seus Parlamentares.

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para que não pai
re dúvida, meu voto é "não".

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", porém
retifico para "não".

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"não".
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A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Sl3m re- O Sft CUNHA LIMA (PPB - sr. Sem revisão
visão da oradora.) - Sr. Presidente, ainda é possível do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu voto
fazer uma declaração de voto ou apenas no final da "sim".
votação? O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL - PI. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exª revisão do orador.) - Sr. Presidente, na dúvida, de-
pode justificar por escrito, Deputada Laura Carneiro. sejo apenas reafirmar meu voto "sim".

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -- Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra. V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revi- O SR. ARLINDO VARGAS (prS - RS. Sem
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra

balhista Brasileiro encaminha o voto "sim".O SR. SILVIO TORRES (PSDB -SP. Sem revi- -
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·sim", O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o

te, peço a palavra pela ordem. apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem plenário a fim de que possamos concluir essa impor-

V.Exa. a palavra. tante votação. Trata-se de requerimento de urgência
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. urgentíssima ao projeto fundamental para a modem-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido ização de nossas Forças Armadas, sobretudo da
da Frente Liberal encaminha o voto "sim" e apela Marinha.
aos Srs. Parlamentares presentes nas diferentes de- O PFL recomenda o voto "sim".
pendências da Casa para que venham imediatamen- A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revi-
te ao plenário a fim de que possamos concluir a vo- são da oradora,) _ Sr. Presidente, °PT vota "não".
tação desta importante matéria. Trata-se de requeri- O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-
mento de urgência de um projeto moderno para as visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
nossas Forças Armadas, sobretudo para a nossa "sim".
Marinha.

Assim, o Partido da Frente Liberal encaminha °
voto "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "não" à urgência, compreendendo que o soer
guimento do arsenal deve dar-se sem a retirada dos
direitos dos trabalhadores.

O PCdoB vota contra a urgência.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro encaminha o voto "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. S.3m re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami
nha o voto "sim" e, mais do que isso, solicita aos
seus Parlamentares que continuem em plenárío por
que há mais dois ou três projetos de lei que poderão
ser votados ainda hoje. Assim, estaremos limpando
a pauta para amanhã iniciarmos novas votações ne
cessárias antes do início do recesso.

O SR. CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -- Tem
V.Exa. a palavra.
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o SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do Governo encaminha o voto "sim" e apela
para os Srs. Parlamentares no sentido de que ve
nham ao plenário votar.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifico meu
voto. Meu voto é "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro encaminha o voto "não".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ime
diatamente ao plenário a fim de que possamos con
cluir a votação desse importante requerimento de ur
gência urgentíssima para o projeto de lei que mod
erniza a Marinha do nosso País. Inicialmente serão
criados 3 mil novos empregos, podendo chegar a 10
mil. Portanto, é um projeto moderno, eficiente e vem
ao encontro da modernidade que desejamos para a
Administração Pública Federal, sobretudo porque dá
autonomia de gestão às organizações militares pres
tadoras de serviço à nossa Marinha.

Por isso, nessa votação, o PFl recomenda o
voto "sim" e reitera apelo aos Srs. Parlamentares
para que venham ao plenário a fim de que possa
mos concluir a votação desse requerimento.

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
"sim". Votaram 248 Deputados, e há uma fila muito
grande. Vamos concluir agora a votação. Temos cer
teza de que vamos atingir o quorum para votar essa
importante matéria.

Atingido o quorum de 259 Srs. Parlamentares,
solicitamos mais uma vez aos nobres pares que ve
nham ao plenário para que possamos votar esse re
querimento de urgência urgentíssima. Trata-se de
um projeto moderno para a nossa Marinha, para as
Forças Armadas do nosso País.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFl re
comenda o voto "sim" e faz um apelo aos Srs. Parla-

mentares no sentido de que venham ao plenário
para que possamos concluir a votação desse impor
tante requerimento.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto "não".

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, convoco os compa
nheiros do PPB para virem ao plenário votar "sim".
Faltam poucas presenças para que o quorum seja
atingido.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim" e convida
os Srs. Parlamentares do partido para virem ao ple
nário votar "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB também
convoca os seus Parlamentares para esta votação
nominal e recomenda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo aos seus Parlamentares, a fim de que venham
ao plenário para podermos concluir a votação desse
requerimento de urgência.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "sim".

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. JAIME MARTINS (PFl - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação, meu
voto é "sim".

O SR. HERMES PARCIANElLO (Bloco/PMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nes
ta votação, meu voto é "não".

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB - BA.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, registro
que, na última votação, votei "não".
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Ceará

Amon Bezerra - PSDB - Sim

Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inácio Arruda - pedoB - Não

José Pimentel - PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim

Piauí

Heráclito Fortes - PFL - Sim
Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL - Sim
Iberê Ferreira - PPB - Sim
João Faustino - PSDB - Sim

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Eduardo Campos - PSB - Não
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhy/ino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Pedro Correa - PPB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim

Roraima

Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Geraldo Pastana - PT - Não
Paulo Rocha - PT - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
João Thomé Mestrinho - BJoco/PMDB - Sim
José Melo - PFL - Sim

Rondônia

Assis Canuto - PDT - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim

Àcre

Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Regina Uno - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Mar~mhão

Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Gastão Vieira - Bloco/PMDB - Sim
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O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem Magno Bacelar - PFL - Sim
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim
terior, votei "não". Remi Trinta - PL - Sim

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio Roberto Rocha - PSDB - Sim
o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 200
Não: 94
Abstenções:... 3
Total: 297

É rejeitado o Requerimento de urgência para o
Projeto de Lei n!! 4.606/98

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:
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Alagoas

Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Não

Sergipe

Carlos Magno - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Não
Eraldo Tinoco - PFL - Sim
Eujácio Simões - PL - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - PSDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
Jorge Khoury - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luiz Alberto - PT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - PT - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
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Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Joana Darc - PT - Não
João Fassarella - PT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Sim
Mário Assad - PFL - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Abstenção
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - BlocolPMDB - Sim
João Coser - PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Fernando Gabeira - PV - Abstenção
Fernando Lopes - PDT - Nãp



Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 1 18121

Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar 8,erpa - PSOB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcio Fortes - PSOB - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Milton Temer - PT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMOB - Sim
Noel de Oliveira - BJoco/PMOB - Não
Roberto Campos - PPB - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSOB - Sim
Ronaldo Santos - PSOB - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSOB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Sim
Antônio Kandir - PSOB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSOB - Sim
Celso Russomanno - PPB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Oe Velasco - Bloco/PRONA - Sim
Ouilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMOB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fábio Feldmann - PSOB - Sim
Fernando Zuppo - POT - Não
Franco Montoro - PSOB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Sim
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PFL - Sim

Luiz Eduardo Greenhalgh - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - PFL - Sim
Marquinho Chedid - PSO - Sim
Maurício Najar - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.
17, § 12 do RICO.)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Salvador Zimbaldi - PSOB - Sim
Sílvio Torres - PSOB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSOB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMOB - Sim
Welson Gasparini - PSOB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Pedro Henry - PSOB - Sim
Tete Bezerra - Bloco/PMOB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Oomingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Jovair Arantes - PSOB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMOB - Sim
Marconi Perillo - PSOB - Sim
Oreino Gonçalves - Bloco/PMOB - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - PPB - Sim
Sandro Mabel - Bloco/PMOB - Sim
Vilmar Rocha - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - PTB - Sim

Paraná

Antônio Ueno - PFL - Sim
Basilio Villani - PSDB - Sim
Ojalma de Almeida Césa~' - BlocolPMDB - Sim
Flávio Ams - PSOB - Sim \
José Sorba - PTS - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - Bloco/PMDB - Não



Odílio Balbinotti ~ PSDB - Sim
Padrr~ Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Reinhold Stephanes - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim

Santa Catarina

Dércio Knop - PDT - Não
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
João Matos - Bloco/PMDB - Não
Milton Mendes - PT - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânia dos Santos - PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Ênio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Luiz Mainardi ~ PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Mendes Ribeiro Filho - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Valdeci Oliveira - PT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa a seguinte

Declaração de Voto

Durante todo o dia ative reunida ao lado do
Vice-Líder do Governo Deputado Elton Rohnelt, com
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representantes dos trabalhadores do Arsenal da Ma
rinha, assessores da Casa Civil e do Ministério da
Marinha. Infelizmente não conseguimos chegar a
bom termo.

Meu voto foi SIM, muito embora concorde com
as aspirações dos trabalhadores. Tendo em vista a im
portância da matéria para o desenvolvimento da Mari
nha do Brasil e a criação de 10.000 novas vagas.

Tenho certeza, o Plano de Cargos e Salários
reivindicado pela categoria será brevemente encami
nhado pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. 
Laura Carneiro.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, consulto V. Exª
sobre a possibilidade de votarmos ainda hoje o méri
to do projeto que cria os juizados especiais do Distri
to Federal. Há unanimidade entre todos os Líderes
da Casa. Os juizados especiais são uma grande as
piração. Por isso faço a consulta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado Agnelo Queiroz, essa votação fica como último
item da pauta e, se possível, será efetivada ainda na
noite de hoje.

O SR. ADELSON SALVADOR -' Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco/PMDB
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro que na votação anterior votei "sim".

O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência urgentíssima ao Projeto de
Lei n.Q 4.654/98, do Senado Federal, que "acrescenta
parágrafos ao art. 28 da Lei nf! 9.096, de 1995, que
dispõe sobre os partidos políticos".
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Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Ha
roldo Lima, Líder do PCdoB - Derilio Pisonescri,
Vice-líder do PTB - Ronaldo Ceezar Coelho, Vice
Lider do Govemo - Alexandre Cardoso, Líder do
PSB - Sérgio Carneiro, Vice-líder do PDT - Teima
de Souza, Vice-líder do PT - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Odelmo Leio, líder do PPB - Aé
cio Neves, Líder do PSDB - Wagner Rossi, Vice
Lider do Bloco Parlamentar PMDBlProna - Sérgio
Arouca, líder do PPS.

O SR. PRESIlEN1E (Michel Temer) - Se não hou
ver discordância, vamos proceder à votação simbólica.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se acham. (Pausa.)

O requerimento foi retirado de pauta.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. ex- a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento
foi retirado?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, foi
retirado.

O SR. COLBERT MARTINS - Por solicitação
de quem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Da
Oposição.

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ex- a palavra.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, qual foi a conclu
são sobre a urgência do projeto?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem de
ser votação nominal.

A SRA. MARIA LAURA - Tínhamos entendido
que havia uma posição consensual...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ex- a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo enunciado do
projeto, eu não tinha entendido do que se tratava. Mas,
escIamcido que foi, concordo com a votação sinilóIica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nesse
caso, submeto o requerimento novamente à aprecia
ção do Plenário.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. EX- a palavra.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, também gostaría
mos que o projeto fosse incluído na Ordem do Dia
da sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Entrará
como último item da pauta.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (BlocolPMDB 
GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior meu voto foi -sim-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-

PROJETO DE LEI N2 3.362-C, DE 1997
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n2 3.362-B, de 1997, que dispõe so
bre a criação de juntas de Conciliação e Jul
gamento na 151 Região da Justiça do Traba
lho, define jurisdições e dá outras providên
cias. Tendo pareceres das Comissões: de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, pela aprovação (Relator: Sr. Sandro Ma
bel); de Finanças e Tributação, pela adequa
ção financeira e orçamentária contra os vo
tos dos Deputados Manoel Castro e Eujácio
Simões (Relator: Sr. Sílvio Torres); e de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislati
vªJBelator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira).

O SR. PRESIDENTE (Michel Tamer) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX-. a palavra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSB - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior registro o voto -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o Projeto de Lei nl! 3.362, de 1997.
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GCon(,oresso NÀcional decreta:·
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Art. 1- - Slo criadas na Justiça ,do Trabalho ela J. 5-.

Região, as seguinte. Junta. de Conciliaç&o • Julqamento e cargos per

tinentes, assim distribu1dosl

I - Na Cidade de campinas, 1 (uma) Junta de Concilia

ção e Jul4jillllentó ,(9 a ); 1 (um) cargo deJu~z do Trabalho..·helidente de,

Junta, 1 .(um) cargo de Juiz do Trabalho Subat"itutó, 2 ('doh, 'cJ:rqtls de

Juiz ·Classista de Junta, ob.ervada a representaçlo parit4ria, e 1

(uma) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - rC-091

11 - Na. Cidade de Ribeirlo Preto, 1 (uma) Junta de

Conciliação e Julgamento (5 a ), 1 '( um) cargo de Juiz do Trabalho Preli

dente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz' do Trabalho Substituto, 2 (doil)

cargos de Juiz Clas'sista de Junta,' oboervada a representÀçlo parit4

ria, e 1 (uma) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta _

FC-09;

111 - Na Cidade de Caçapava, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (1-), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente

de Junta,. 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (doil) cargo.

d,~ Juiz Classista de Junta, observada a reprelentaçlo parit4rfa, e 1

(uma) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;~

IV - Na Cidade de Capão Bonito, 1 (uma) Junta de Con

ciliação e Julgamento (1-), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presiden

te de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (dois)

cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritá

ria, e 1 (uma) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta 

FC-09;

V - Na Cidade de.Itapira, 1 (ti~af Junta de Concilia

ção e Julgamento (1-), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente· de

Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de

Ju~z Classista de Junta, observada a representação paritária, e 1

(uma) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;

VI - Na Cidade de Jaboticabal, 1 (uma) Junta de Con

ciliação e Julgamento (2-), 1 (um, cargo de Juiz do Trab~lh9 Presiden

te de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (dois)

cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação pi!.ritá

ria, 1 (uma) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de~unta 

FC-09 e 1 (uma) Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribu

ição dos Feitos - FC-08;
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VII - Na Cidade Paulinia, (uma) Junta de Conc~lia-

ção e Julgamento (2 A ), 1 (Uml cargo de Juiz do Trabalho Presidente de

Junt.a. 1 (um) cargo de Jl,1iz do Trabalho Substituto, 2 (dois)' cargos de

Juiz Classista de Junta, observada a repre·sentação paritária,l (UlDa)
J

Função Comissionada de Dire.tor de Secretaria de Junta - FC-09' e

(uma) Função Comiss ionada d~ Diretor de Serv iço de· Oistribuição dos

Fêitos - FC-OS;

VIII - Na Cidade de Penápo11s. (uma) Junta de Con-

ciliação e JulgamentÕ (IA), 1 (uml cargo de Juiz do Trabalho Presiden:"

te de junta. 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 ·(dois)

cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação p~riti-

ria', e 1 (uma) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta 

FC-09;

IX - Na Cidade de presidente prudente, '1 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento (P), (um) cargo de Juiz do Trabalho

Presidente de Junta. 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2

(dois) cargos de Juiz Classista de Junta,

paritária, (uma) Função Comissionada de

observàda a representaç·ão

Diretor de Secretaria de

Junta _ pC-09 e 1 (uma) Função Comissionada de Diretor de Serviço de

Distribulção dos Feitos - rc-os;

x _ Na Cidade de São Joaquim da Barra, 1 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento (la). (Um) car90 de Juiz· do Trabal.ho

Presidente de Junta, I (um) cargo de Juiz do Trabaiho Substituto, 2

(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representaçào

paritãria, e 1 (uma) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de

Junta - FC-09;

XI - Ná Cidade de São Sebastião, I (uma) .Junta de

Conciliação e Julgamento {la), I (um) cargo de Juiz do Trabalho presi

dente de Junta, I (um) cargo de Juiz do Trabalho SubstitUto, 2 (doiS)

cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritá

ria, e I (uma). Função Comissionada de Diretor de Sécretaria de Junta

FC-09;

XII - Na Cidade de Sertãozinho, 1 (uma) Junta de Cón

cili~ção ~ Julgamento (2 a .), 1 (um) cargo de Juiz do trabalho Presiden-

.te .de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (dois)

cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represérttação paritá-

ria, 1 (uma) Função comissionada de Diretor de Secretaria de Junta -
FC-09 e 1 {uma) Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribu

ição dos Feitos - FC-OS;

XIII _ ,'a Cidade de Sumaré, 1 (UlDa) Junta de Conci-

liação e Julgamento (la), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
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de Junta, 1 Cua) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (dois) cargo~

de Juiz Classista de Junta, observada a representaçio paritiria, e 1

(uaA) F~nçio Cosissionada de Oiretor de Secretaria de Junta - FC-O';~

XIV - Na Cidade de Tatui, 1 (uma) Junta de Concilía~

çio e JulgaMento 'la), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente de

J~nta, 1 Cua' cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (~ois, cargos de

Juiz Classista de Junt"",. observada a representaçã.:> paritiria, e
•

(uaa) Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09;

xv - Na Cidade de Teodoro Sampaio. 1 (uma, Junta de

Conciliaçio e Julgamento (la), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presi

dente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 idois)

cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representaçio pari ti

ria, e 1 (uma, Funç&o Comiss~onada de Oiretor de Secretaria de JuntA _

FC"09;

Art. 2° - Para cada Juiz Classista de Junta haverá um

Suplente.
Art. 3° - ficam assim definidas as áreas de jurisdi

çÃo das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidAdes

abaixo, pertencentes à lsa Região, no Estado de São Paulo, com s.d~ na

cidade de Campinas:

I - CAMPINAS, o respectivo município e os de JaguI-

11 - ADAMANTINA: o respectivo município e os de rlOf~

Rica, Flórida paulista, Inúbia Paulista, Lucélia. Hariápolis, Osvaldo

Cruz, Paca~mbu, Pracinha, Sagres e Salmourão;

111 - AMERICANA:. o respectivo município e o de Nova

Odessa:

IV - AMPARO: o respectivo mun..icipio e os de Monte

Aleqre do Sul, Horungaba, Pedreira e Serr~ Negra;

v - ANDRADINA: o respec~ivo município e os de Casti

lho, Cuaraçai, Ilha Solteira, Itapura, Lavinia. Hirandópolis, Murutin

9a do Sul, Nova ·Independéncia, Pereira Barreto e Sud Henucci:

VI - ARAÇATUBA: o respec~ivo municipio e os de Bento

de Abreu, Guararapes, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá e

V.alpac.aiso:

VII - ARARXQUARA: o respectivo município e os de Amé

rico Br.siliense, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Hocuc:a, Rin

cio, Santa Lúcia e· Trabiju;
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VIU - ARARAS: o respeceivo município e os de ,Con

chal. L... e Santa Cruz da Conceição:

11 - ASSIS: o respeceivo municipio e os de Cruzálil.

Cindido Mata. Echaporã.' Flórinea, Maracai, palmital,Pàraguaçu PauHs-....
ta, Pedrinhas Pa~lista, Platina e Tarumá:

x - AVARÉ: ci respeceivo município e os de "quiSS de

Santa Bárbara, Arahdu, Cer9ueira César, Iaras. Itai, Manduri, Parana-

panema e Óleo:

XI - BARRETOS: o respectivo mu~'cipio é os de Colina,

Colômbia, Guaira e Jaborandi:'

XII - BATATAIS: o respectiv~ municipio e os de Alti

nópolis, Brodósqui, Jardinópolis, Nuporanga, Orlãndia, Sales de Oli

veira e Santo António da Alegria:

XIII - BAURU: o respectivo mun~cipio e os de Agudos,

Arealva, Avai, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lucianópolis,

Paulistânia, Piratininga, Presidente Alves e Ubirajara:

XIV- BEBEDOURO: o respectivo municipio e os de Ibiti

úva, Monte Azul Paulista, Pirangi, Pitangueiras, Taquaral, Terra Roxa

e Viradouro:

xv. - BIRIGÜX: o respectivo municipio e os de Bilac.

Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Lour

des, Piacatu, Sant6polis do Aguapei e Turiúba;

XVI - BOTUCATU: o respectivo municipio e os de Anhem

bi, Dofete, Itatinga, Pardinho, PratAnia e São Manuel;

XVII - BRAGANÇA PAULISTA: o respectivo municipio e os

de Ati~aia, Bom Jesus dos Perdões1 Joan6polis, Nazaté:paulista, Pedra

Bela,_ .P.inhalzinho, Piracaia, Tuiuti e Vargem:

Jambei'ro;

XVIII CAÇAPAVA: o resp~ctivo municipio e o de

XIX -CAJURU: o respectivo município e os de e's.ia

dos C9queiros, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa do Viterbo e Serra

Azul;

xx - CAMPO LIMPO PAULISTA: o respecti.o munic1pio e

o. de Jarinu e Várzea Pa~lista;

XXI - CUÃO BONITO: o respectivo município e o. d.

Apiai,. Barra do Chapéu,' Guapiara, lporanqa, Itapirapuã Paulista, Ita6

-ca, Ribeira e Ribeirão Grande;
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XXII - CAPIVARI: o respectivo município e os de Elias

Fau8to, Mombuca, Monte Mor, Rafard e Rio das Pedras;

XXIII - CARAGUATATUBA,: o respectivo município e o de

Ubatuba:

XXIV - CATANDUVA: o respectivo municipio e os ae Ari.

ranha, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajobi', Marapoama, Novais,

Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia, Tabapuã e Urupês;

XXV - CRUZEIRO: o respectivo município e os dé Ara

peí, Areias, Bananal, Lavrinhas,' Queluz, Silveiras e' São José do

Barreiro;

XXVI - DRACENA: o respectivo município e os de Irapu

ru, Junqueirópolis; Monte Castelo, Nova Guataporanga, Ouro Verde,. Pa-

norama, Paulicéia, Santa Mercedes,

Paulista';

São João do Pau d'Alho e Tupi......,.

XXVII - FERNANOÓPOLIS: o respectivo mu~icipio e os de

Estrela d'Oeste, General Salgado, Guarani d'Oeste, Indiaporã, Macedô

nia, Meridiano, (Mira Estrela, Nova Castilho, Ouroeste, Pedranópolis,

São João das Duas Pontes e São João de Iracema:

XXVIII - FRANCA: o respectivo'município e os de cris

tais Paulista, Itirapuã, Patrocinio paulista, Pedregulho, Restinga,

Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista:

XXIX - GARÇA: o respectivo município e os de Álvaro

de Carvalho, Alvinlãndia, Fernão, Gália, Júlio Mesquita e Lupércio:

xxx - GUARATINGUETÁ: o respectivo municipio e os de.

Aparecida, Cunha, Lagoinha, Pot~m e Roseira:

XXXI - INDAIATUBA: o respectivo município:

XXXII - ITANHAÉM: o respectivo município e QS de Ita

riri, Miracatu, Mongaguá, Pedro de ~oledo e Peruíbe:

XXXIII - ITAPETININGA: o respectivo município e os de

Alambari, Angatuba, Guarei, Campina do Monte Alegre, Sarapui e Sio

Miguel Arcanjo:

XXXIV - ITAPEVA: o respectivo município e os'de Sario

de Antonina, Bonsucesso de Itararé, Buri, Coronel Macedo, Itaberá,

Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Ribeirão Branco, Riversul, Ta9uaí,

Taquarituba e Taquarivai:

xxxv - ITAPIRA: o respectivo municipio e os de Águas

de Lindóia, Lind6ia e Socorro:
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XXXVI - tTÁPOLIS: o respectivo município e os de Bor

borema, Ibitinga, Itaju, Novo Horizonte e Tabatinga;

XXXVII - ITU: o respectivo município e o de Cabreúva;

XXX~III - ITUVERAVA: o respectivo município e os dé

Aramina, Buritizal, Guará, r9arapa~a, Jeriquara e Hique16pis;

XXXIX - JABOTICABAL: o respectivo município e os de

Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Guariba, Honte Alto, Pradópolis,

Taiaçu, Taiúva, Taquaritinga e Vista Alegr~ do Alto:

XL - JACAREÍ: o respectivo município e os de Igaratá

e Santa Branca;

XLI - JALES: o respectivo município e os de Aparecida

d'Oeste, Aspásia, Auriflama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Guzolãndia,

Marinópolis, Mesópolis, Nova Canaã Paulista. Palmeira d'Oeste, Parana

puã,. populina, pontalinda, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d'O

este, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste, Santa Salete, Santana da

Ponte Pensa. São Francisco. Suzanópolis, Três Fronteiras, Turmalina,

Urãnía e Vitória Brasil;

XLII - JAÚ: o respectivo município e os de Ba~iri,

Barra Bonita. Bocaina, Boracêia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do

Tietê, Itapuí, Mineiros do Tietê, Pederneiras e Torrinha:

XLIII - JosÉ BONIFÁCIO: o respectivo município e os

de Adolfo, Mendonça, Nipoa, Nova Aliança, Planalto, Sales, Ubarana,

União Paulista e Zacarias;

XLIV - JUNDIAÍ: o respectivo município e os de Itati

ba, Itupeva, Louveira e Vinhedo;

XLV - LENÇÓIS PAULISTA: o respectivo município e os

de Areiópolis, Boreb~ e Macatuba;

XLVI - LIMEIRA: o respectivo município e os de Cor

deirópolis e Iracemápoiis;

XLVII - LINS: o respectivo município e os de Balbi

nos, Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guarantã, Pirajui, Pongài, Pro

missão, Reginópolis, Sabino e Uru;

XLVIII - LORENA: o respectivo município e os de Ca

nas, Cachoeira Paulista e Piquete;

XLIX - MARÍLIA: o respectivo município e os de Guaim

bé, Lutécia, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia e Ver~ Cruz;
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LHATÃO: o respect-ivo municipio e os de Dobrada,

Nova Europa e Santa Ernestina:

LI - MOJI GUAÇU: o respectivo municipio e o de Estiva
Gerbi;

LII - MOJI MIRIM: o respectivo município e os de Ar

tur Nogueira, Engenheiro Coelho, Holambra e Santo Anténio de Posse;

LIII - OLÍMPIA: o respectivo município e os de Al

tair, Cajobi, Embaúba, ~uaraci, Icém e Severínia;

LIV -' OURINHOS: o respectivo município e os de Ber

nardino de Campos, Campos Novos Paulísta, Canitar, Chavantes, Espirito

Santo do Turvo, Fartur9, Ibirarema, Ipauçu, Piraju, Ribeirão do S~l,

Salto Gr~nde, Santa Cruz do Rio Pardo, Sar~taiá, São·~edro. do Turvo,

Tejupá e Timburi;

LV PAULÍNIA: o respectivo município e o de

Cosmõpoli3;

LVI - PENÃPOLIS: o respectivo municipio e os

de Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Glicério.e Luisíãnia;

LVII -PIEDADE: o 'respectivo :nunicipio e os de Pilar

do Sul, Salto de Pirapora e Tapiraí;

LVIII - PINDAMONHANGABA: o respectivo municipio e os

de Campos do Jordão, Santo Anténio do Pinhal e São Bento do Sapucai;

LVIX - PIRACICABA: o respectivo município e os de

Águas de São Pedro, charqu~ada, Saltinho, Santa Maria da Serra e -São

pedro;

LX - PORTO FERREIRA: o respectivo município e os :Ie

Descalvado, Luis Anténio, Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras, San

ta Rita do Passa Quatro e Tambaú;

LXI - PRESIDENTE PRUDENTE: O respectivo mU'licípio e

os de Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Emilianópo

lis, Estrela do Norte, Indiana, Martinõpolis, Nar~ndiba, Pirapozinho,

Presidente Bernardes, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Ta

ciba e Tarabaí:

LXII - PRESIDENTE VENCESLAU: o respectivo municLpio e

os d~ Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi, Presidente Epitácio, Ribeirão

dos Índios e Santo Anastácio; ~
r.

In ",,"':
LXIII - ::. JiCHARIA: o respectivo municipio e os de

Borá, Iepé, João Ramalho, Nantes e Quatá;
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LXIV - REGISTRO: o respectivo município e os de·Barra

do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Jacupi

ranga, Juquiá, Pariquera-Açu e Sete Barras;

LXV - RIBEIRÃO PRETO: o respectivo município e o~ de

Cravinhos, Guatapará, São Simão e Serrana;

LXVI .:. RIO CLARO: o respectivo município e os di!

Analãndia, Corumbataí, Ipeún~, Itirapina e Santa Gertrudes;

LXVII - SALTO: o respectivo município;

município;

LXVIII SANTA BÁRBARA D•OESTE: o respectivo

LXIX - SÃO CARLOS: o respectivo município e os de

Dourado, Ibaté e Ribeirão Bonito;

LXX:' SÃo JoÃO DA BOA VISTA: o respectivo município e.

os de Aguai, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal; Santo Antônio

do Jardim e Vargem Grande do Sul;

LXXI - SÃO JOAQUIM DA BARRA: o respectivo município e

os de Ipuã e Morro Agudo;

LXXII - SÃO JOSÉ pO RIO PARDO: o respectivo município

e os de Caconde, Casa Bránca, oivinolândia, ItocO, Mococa, São Sebas-
•tião da Grama e Tapiratiba;

LXXIII - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: o respectivo municí

pio e os de Bady Bassitt! Cedral, Guapiaçu,. Ipiguá, Jaci, Mirassol,

Neves Paulista, Nova Granada, Onda. Verde, Orindiúva, Palestina, ?aulo

de Faria, Potirendaba e Uchôa;

LXXIV - SÃO JosÉ DOS CAMPOS: o respectivo município e

os de Monteiro Lobatoe Paralbúna;

LXXV - SÃo ROQUE: o respectivo município e. os de Alu

minio, Araçariguama e Mairinque;

LXXVI - SÃO SEBASTIÃO: o respectivo municípiQ·e o de

Ilhabela;

LXXVII - SERTÃOZINHO: o respectivo municipio e os de

Barrinha, Dumont e Pontal;

LXXVIII - SOROCABA: o respectivo município e os de

Araçoiaba da Serra e Votorantim;
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Hortolándia;

LXXIX sUMARÉ: o respectivo município e o de

LXXX - TANABI: o respectivo município e os de BAlsa

~O, Cos~ora~a, Macaubal, Mirassolândia, Monte Aprazível e poloni:

tx%XI - TATUf: o respectívo município e os de Capela

do Alto, CeB4r~0 tange, Iperó, Porangaba, Torre de Pedra, Quadra;

tividade da

'l'remembá;

LXXXII - TAUBATÉ: o respectivo município ~ os de Na

Serrà, Redenção da Serra, São Luiz do paraitinga~

LXXXIII - TEODORO SAMPAIO: o respectivo municipio e

ow 'de ~uçlides da Cunha Paulista, Mirante do Paranapanema e Rosana;

LXXXIV - TIETE: o respectivo município e os de Boitu

Va, Cerquilho, ,Conchas, Jumirim, Laranjal Paulista, Pereiras e Porto

,Feliz;

LXXXV - TUPÃ: o respectivo 'municipio e os de ArcÇ>-

íris, Bastos, Herculãndia, Iacri~

Rinópolis:

Parapuâ, Queirós, Quintana e

LXXXVI - VOTUPORANGA: o respectivo município e os de

Álvares Florençe, Américo de Campos, Cardoso, Floreal, Gastã~ Vidigal,

Hágda, Monções, Nhandeara, Nova Luzitânia, Parisi, Pontes Gestal, Rio

lândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Art. 4° - Ficam criadas no Quadro Permanente de Pes

soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15. Região, 36

(tri!'lta e sei.$) Funções -Comissionadas' de· Assess'or de Juiz - FC-O!l,

c;:onstantes do "Anexo I desta Lt!Í.

Art. 5° - Ficam criados-no Quadro Permanente de Pes

soal da Secretaria do Tribunal Regiónal do Trabalho da 15& Região, os

car90s de provimento efetivo constantes do Anexo II desta Lei.

Art. 6° - O preenchimento dos cargos de provimento
1

efetivo previstos nesta Lei far-se-á de acordo com as normas le9ais e

X"e9úla~entáres, observadas as disposições do art. 37, inéisos'I t:! 11,'

da Constituição Federal.

~t. 7° - As Juntas de Conciliação e Julgamento cria

da. por esta Lei serão instal,adas e os respectivos cargos providos,

gr~dati~amente, à'medida em que ocorrer a disponibili~ade de recursos

finance~ros.\



Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 1 18133

Art. ao -. A competência territorial das Juntas de

Conciliação e Julgamento atualmente exis.tentes somente _será alter~

n~ data 'de\instalação dos novos órgãos jurisdicionais criados por esta

Lei.

.Art. 9° - No caso de emancipação de distrito, fica

mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação sobre a área terri

torial do novo municipio.

Art. 10° - As despesas decorrentes da execução da

presente Lei correrão à conta de recursos pr?prios consignados ao Tri

bunal Regional do Trabalho da 15 a Região.

- Art'·. 11° - Esta Lei entra em vlgor na data de sua

public3Ção.

Art. 12° - Revogam-se as disposições em contrário:

Anexo I

(Art. 4° da Lei nO •••! ..I

Ouadro Permanente de Pessoal da Secretaria do

Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região

Funqões Comissionadas

Fuaçio
Co-i••~onada

FC-09 Assessor de Juiz.

Anexo 11

(Art. 5" da Lei nO •••J••)

Ouadro Permanente de Pessoal da Secretaria do

Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região

cargos de provimento efetivo

Carreiras
Judici6.rias

.:~_.

..•.. 'rêcDlcoJllcÜciária

269

343
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso voto é
favorável.

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. SÉRGIO GUEHRA (PSB - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota favo
ravelmente.

O SRo HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"sim".

O SR. FERNANDO LOPES (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) -Sr. Presidente, o PT vota ·sim"..

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visã.o do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presiden
te, com a emenda estabelecida, que reduz as Juntas
para duas e também os cargos em comissão. Assim,
o Partido da Frente Liberal vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Inocêncio Oliveira, devo dizer a V. Ex.ª que esse
é o projeto seguinte. Esse projeto é da 152 Região.
Não há emenda.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Ser~i revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
\10tH "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE LEI N2 3.362-0, DE 1997

Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 15!! Região
da Justiça do Trabalho, define jurisdições
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam criadas na Justiça do Trabalho da

15ª Região as seguintes Juntas de Conciliação e
Julgamento e cargos pertinentes, assim distribuídos:

I - na cidade de Campinas, uma Junta de Con
ciliação e Julgamento (9ª), um cargo e Juiz do Tra.
balho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Tra
balho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-9;

1\ - na Cidade de Ribeirão Preto, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (5"'), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-9;

111 - na cidade de Caçapava, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1"'), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-9;

IV - na cidade de Capão Bonito, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-9;

V - na cidade de Itapira, uma Junta de Conci
liação e Julgamento (1"'), um cargá de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Jun
ta, observada a representação paritária, e uma Fun
ção Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta
- FC-9;

VI - na cidade de Jaboticabal, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (2ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-9 e uma Função Comissionada de Dire
tor de Serviço de Distribuição dos Feitos - FC-8;



V - ANDRADINA: o respectivo município e os de
Castilho, Guaraçaí, Ilha Solteira, ltapura, Lavínia, Mi
randópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência,
Pereira Barreto e SUd Menucci;

VI - ARAÇATUBA: o respectivo município e os
de Bento de Abreu, Guararapes, Rubiácea, Santo An
tônio do Aracanguá e Valparaíso;

VII - ARARAQUARA: o respetivo município e os
de América Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Gavião
Peixoto, Maluca, Rincão, Santa Lúcia e Trabiju;

VIII - ARARAS: o respectivo município e os de
Concha/, leme e Santa Cruz da Conceição;

IX - ASSIS: o respectivo município e os de Cru
zália, Cânáldo Mata, Echaporã, FIorínea, Maracaí, PaI
mital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Platina
e Tarumã;

X - AVARÉ: o respectivo município e os de
Águas de Santa Bárbara, Arandu, Cerqueira César,
laras, ltar, Manduri, Paranapanema e Óleo;

XI - BARRETOS: o respectivo município e os
de Colina, Colômbia, Guaíra e Jaborandi;
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VII - na cidade e Paulínea, uma Junta de Conci- Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho
liação e Julgamento (2ª), um cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta,
Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho observada a representação paritária, e uma Função
Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, ob- Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta -
servada a representação paritária, uma Função Co- FC-9;
missionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-9, e XV - na cidade de Teodoro Sampaio, uma Junta
uma Função Comissionada de Diretor de Serviço de de Conciliação e Julgamento (11), um cargo de Juiz do
Distribuição dos Feitos - FC-8; Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do

VIII - na cidade de Penápolis, uma Junta e Con- Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
ciliação e Julgamento (11), um cargo de Juiz do Traba- Junta, observada a representação paritária, e uma
lho Presidente e Junta, um cargo de Juiz do Trabalho Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Jun-
Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, ob- ta - FC-9;
servada a representação paritária, e uma Função Co- Art. 22 Para cada Juiz Classista de Junta have-
missionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-9; rá um Suplente.

IX - na cidade de Presidente Prudente, uma Jun- Art. 32 Ficam assim definidas as áreas de juris-
ta e Conciliação e Julgamento (2!'), um cargo de Juiz dição das Juntas de Conciliação e Julgamento, loca-
do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do lizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 151 Re-
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de gião, no Estado de São Paulo, com sede na cidade
Junta, observada a representação paritária, uma Fun- de Campinas:
ção Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - I - CAMPINAS: o respectivo município e os de
FC-9 e urna Função Comissionada de Diretor de Servi- Jaguariúna e Valinhos;
ço de Distribuição dos Feitos - FC-8; li _ ADAMANTINA: o respectivo município e os

X - na cidade de São Joaquim da Barra, urna de Flora Rica, FIórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia,
Junta e Conciliação e Julgamento (1!l), um cargo de Mariápolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Pracinha, Sa-
Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de gres e Salrnourão;
Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Clas- 111 _ AMERICANA: o respectivo município e o de
sista de Junta, observada a representação paritária, e Nova Odessa;
uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de IV _ AMPARO: o respectivo município e os de
Junta - FC-9;

Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedreira e Serra Ne-
XI- na cidade de São Sebastião, urna Junta de gra;

Conciliação e Julgamento (1 1), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Jun
ta-FC-9;

XII - na cidade de Sertãozinho, urna Junta de
Conciliação e Julgamento (2ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, urna Fun
ção Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta 
FC-9 e urna Função Comissionada de Diretor de Servi
ço e Distribuição dos Feitos - FC-8;

XIII - na cidade de Sumaré, uma Junta de Conci
liação e Julgamento (11), um cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, 0b
servada a representação paritária, e uma Função C0
missionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-9;

XIV - na cidade de Tatuí, urna Junta de Concilia
ção e Julgamento (18), um cargo de Juiz do Trabalho
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XII - BATATAIS: O respectivo município e os
de Altinópolis, Brodósqui, Jardinópolis, Nuporanga, Or
lândia, Sales de Oliveira e Santo Antônio da Alegria;

XIII - BAURU: o respectivo município e os de
Agudos, Arealva, Avaí, Cabrália Paulista, Duartina, la
canga, Lucianópolis, Paulistânia, Piratíninga, Presiden
te Alves e Ubirajara;

XIV - BEBEDOURO: o respectivo município e os
de Ibitiúva, Monte Azul Paulista, Pirangi, Pitangueiras,
Taquaral, Terra Roxa e Viradouro;

XV - BIRIGÜI: o respectivo município e os de Bi
lac, Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Coroados,
Gabriel Monteiro, Lourdes, Piacatu, Santópolis do
Aguapeí e Turiúba;

XVI - BOTUCATU: o respectivo município e os
de Anhembi, Bafete, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São
Manuel;

XVII- BRAGANÇA PAULISTA: o respectivo mu
nicípio e os de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Joa
nópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Pi
racaia, Tuiuti e Vargem;

XVIII - CAÇAPAVA: o respectivo município e o
de Jambeiro;

XIX - CAJURU: o respectivo município e os de
Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança, San
ta Rosa do Viterbo e Serra Azul;

XX - CAMPO LIMPO PAULISTA: o respectivo
município e os de Jarinu e Várzea Paulista;

XXI- CAPÃO BONITO: o respectivo município e
os de Apiaí, Barra do Chapéu, Guapiara, Iporanga, lta
pirapuã Paulista, Itaóca, Ribeira e Ribeirão Grande;

XXII - CAPIVARI: o respectivo município e os de
Elias Fausto, Mombuca, Monte Mor, Rafard e Rio das
Pedras;

XXIII - CARAGUATATUBA: o respectivo municí
pio e o de Ubatuba;

XXIV - CATANDUVA: o respectivo município e
os de Ariranha, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajobi,
Marapoama, Novais, Palmares Paulista, Paraíso, Pin
dorama, Santa Adélia, Tabapuã e Urupês;

XXV - CRUZEIRO: o respectivo município e os
de Arapeí, Areias, Bananal, Lavrinhas, QUfl!<.IZ, Silvei
ras e São José do Barreiro;

XXVI - DRACENA: o respectivo município e os
de lrapuru, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Gua
taporanga, Ouro Verde, Panorama, Paulicéia, Santa
Mercedes, São João do Pau d'Alho e Tupi Paulista;

XXVII - FERNANDÓPOLlS: o respectivo municí~
pio e os de Estrela d'Oeste, General Salgado, Guarani
d'Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estre
la, Nova Castilho, Ouroeste, Pedranópolis, São João
das Duas Pontes e São João de Iracema;

XXVIII - FRANCA: o respectivo município e os
de Cristais Paulista, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Pe
dregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São
José da Bela Vista;

XXIX - GARÇA: o respectivo município e os de
Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Fernão, Gália, Júlio
Mesquita e Lupércio;

XXX - GUARATINGUETÁ: o respectivo municí
pio e o de Aparecida, Cunha, Lagoinha, Potim e Rosei
ra;

XXXI- INDAIATUBA: o respectivo município;
XXXII - ITANHAÉM: o respectivo município e os

de ltann, Miracatu, Mongaguá, Pedro de Toledo e Pe
ruíbe;

XXXIII - ITAPETININGA: o respectivo município
e os de Alambari, Angatuba, Guareí, Campina do Mon
te Alegre, Sarapuí e Sã Miguel Arcanjo;

XXXIV - ITAPEVA: o respectivo município e os
de Barão de Antonina, Bonsucesso de Itararé, Buri,
Coronel Macedo, Itaberá, Itaporanga, Itararé, Nova
Campina, Ribeirão Branco, Riversul, Taguaí, Taquari
tuba e Taquarivaí;

XXXV -ITAPIRA: o respectivo município e os de
Águas de Lindóia, Lindóia e Socorro;

XXXVI - ITÁPOLlS: o respectivo município e os
de Borborema, Ibitinga, Itaju, Novo Horizonte e Taba
tinga;

XXXVII - ITU: o respectivo município e o de Ca
breúva;

XXXVIII - ITUVERAVA: o respectivo município e
os de Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava, Jeriquara e
Miguelópis;

XXXIX - JABOTICABAL: o respectivo município
e os de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Guari
ba, Monte Alto, Pradópolis, Taiaçu, Taiúva, Taquaritin
ga e Vista Alegre do Alto;

XL - JACAREí: o respectivo município e os de
Igaratá e Santa Branca;

XLI - JALES: o respectivo município e os de
Aparecida d'Oeste, Aspásia, Auriflama, Dirce Reis,
Dolcinópolis, Guzolândia, Marinópolis, Mesópolis,
Nova Canaã Paulista, Palmeira d'Oeste, Paranapuã,
Populina, Pontalinda, Rubinéia, Santa Albertina, Santa
Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste,
Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francis
co, Suzanópolis, Três Fronteiras, Turmalina, Urânia e
Vitória Brasil;

XLII - JAÚ: o respectivo município e os de Ba
riri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois
Córregos, Igaraçu do Tietê,1tapul~ Mineiros do Tietê,
Pederneiras e Torrinha;
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XLIII - JOSÉ BONIFÁCIO: O respectivo municí- Indiana, Martinópolis, Narandiba, Pirapozinho, Presi-
pio e os de Adolfo, Mendonça, Nipoã, Nova Aliança, dente Bemardes, Regente Feijó, Sandovalina, Santo
Planalto, Sales, Ubarana, União Paulista e zacarias; Expedito, Taciba e Tarabaí;

XLIV - JUNDIAí: o respectivo município e os de LXII - PRESIDENTE VENCESLAU: o respectivo
Itatiba, Itupeva, Louveira e Vinhedo; município e os de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi,

XLV - LENÇÓIS PAULISTA: o respectivo muni- Presidente Epitácio, Ribeirão dos índios e Santo Anas-
cípio e os de Areiópolis, Borebi e Macatuba; tácio;

XLVI- LIMEIRA: o respectivo município e os de LXIII- RANCHARIA: o respectivo município e os
Cordeirópolis e lracemápolis; de Borá, Jepê, João Ramalho, Nantes e Quatá;

XLVII- LINS: o respectivo município e os de Bal- LXIV - REGISTRO: o respectivo município e os
binos, Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guarantã, Pira- de Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape,
juí, Pongaí, Promissão, Reginópolis, Sabino e Uru; Ilha Comprida, Jacupiranga, Juquiá, Pariquera-Açu e

XLVIII - LORENA: o respectivo município e os Sete Barras;
de Canas, Cachoeira Paulista e Piquete. LXV _ RIBEIRÃo PRETO: o respectivo município

XLIX - MARíLIA: o respactivo município e os de e os de Cravinhos, Guatapará, São Simão e Serrana;
Guaimbé, Lutécia, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, LXVI _ RIO CLARO: o respectivo município e os
Pompéia e Vera Cruz; de Analândia, Corunbataí, lpeúna, Itirapina e Santa

L - MATÃO: o respectivo município e os de Do- Gertrudes;
brada, Nova Europa e Santa Emestina;

LI - MOGI-GUAÇU: o respectivo município e o LXVII- SALTO: o respectivo município;
de Estiva Gerbi; LXVIII - SANTA BÁRBARA D'OESTE: o respec-

L11 - MOGI-MIRIM: o respectivo município e os tivo município;
de Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Holambra e LXIX - SÃO CARLOS: o respectivo município e
Santo Antônio de Posse; os de Dourado, Ibaté e Ribeirão Bonito;

L111 - OLíMPIO: o respectivo município e os de LXX - SÃO JOÃO DA BOA VISTA: o respectivo
Altair, Cajobi, Embaúba, Guaraci, Icém e Severina; município e os de Aguaí , Águas da Prata, Espírito

L1V - OURINHOS: o respectivo município e os Santo do P~nhal, Santo Antônio do Jardim e Vargem
de Bemardino de Campos, Campos Novos Paulista, Grande do Sul;
Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Fartura, LXXI- SÃO JOAQUIM DA BARRA: o respectivo
Ibirarema, Ipauçu, Piraju, Ribeirão do Sul, Salto Gran- município e os de Ipuã e Morro Agudo;
de, Santa Cruz do Rio Pardo, Sarutaiá, São Pedro do LXXII - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO: o respecti-
Turvo, Tejupá e Timburi; vo município e os de Caconde, Casa Branca, Divino-

LV - PAULíNIA: o respectivo município e o de lândia, Itobi, Macaca, São Sebastião da Grama e Tapi-
Cosmóplis; ratiba;

LVI - PENÁPOLlS: o respectivo município e os LXXIII - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: o respecti-
de Alto Alegre, Avanhadava, Barbosa, Braúna, Glicério vo município e os de Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
e Luisiânia; Ipiguá, Jaci, Mirassol, Neves Paulista, Nova Granada,

LVII - PIEDADE: o respectivo município e os de Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria, Po-
Pilar do Sul, Salto de Pirapora e Tapiraí; tirendaba e Uchôa;

LVIII- PINDAMONHANGABA: o respectivo mu- LXXIV _ SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: o respecti-
nicípio e os de Campos do Jordão, Santo Antônio do vo município e os de Monteiro Lobato e Paraibuna;
Pinhal e São Bento do Sapucaí; LXXV _ SÃO ROQUE: o respectivo município e

LVIX - PIRACICABA: o respectivo município e os de Alumínio, Araçariguama e Mairinque;
os de Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho, LXXVI _ SÃO SEBASTIÃO: o respectivo municí-
Santa Maria da Serra e São Pedro;

LX - PORTO FERREIRA: o respectivo município pio e o de IIhabela;
e os de Descalvado, Luís Antônio, Pirassununga, San- LXXVII - SERTÃOZINHO: o respectivo municí-
ta Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro e pio e os de Barrinha, Dumont e Pontal;
Tambaú; LXXVIII- SOROCABA: o respectivo município e

LXI - PRESIDENTE PRUDENTE: o respectivo os de Araçoiaba da Serra e Votorantim;
município e os de Alfredo Marcondes, Álvaro Macha- LXXIX - SUMARÉ: o respectivo município e o de
do, Anhumas, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do Norte, Hortolândia;



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS18138 Quarta-feira I
-----------------------

Julho de 1998

Anexo I

Anexo II

(Art. 4" da Lei

QuantidadeI Categoria Funcional I
IAnalista Judíciário I
I Técnico Judíciário I

Cargos de Prov~ento Efetivo

Grupo

Carreiras
Judiciárias

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse pro
jeto tem emenda?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Se
cretaria da Mesa vai examinar. Vamos aguardar
para verificar se há emendas. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
não passamos ainda ao item seguinte, comunico ao
Plenário que há a Emenda de ~Ienárion!! 1 •

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal

Regional do Trabalho da 15& Região

(Art. 5° da Lei

Grupo IQuantídadel Nível Descrição

Funções Comissionadas

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal

Regional do Trabalho da 15& Região

rio.

signados ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrá-

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Nil
son Gibson, Relator.

Função Com~ssionada I 36 FC-09 :Assessor de Juiz

LXXX - TANABI: O respectivo município e os de
Bálsamo, Cosmorama, Macaubal, Mirassolândia, Mon
te Aprazível e Poloni;

LXXXI- TATUí: o respectivo e os de Capela do
Alto, Cesário Lange, lperó, Prangaba, Torre de Pedra
e Quadra;

LXXXII- TAUBATÉ: o respectivo município e os
de Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luiz
do Paraitinga e Tremembé;

LXXXIII - TEODORO SAMPAIO: o respectivo
município e os de Euclides da Cunha Paulista, Mirante
do Paranapanema e Rosana;

LXXXIV - TIETÊ: o respectivo município e os de
Boituba, Cerquilho, Conchas, Jumirim, Laranjal Paulis
ta, Pereiras e Porto Feliz;

LXXXV - TUPÃ: o respectivo município e os de
Arco-íris, Bastos, Herculândia, lacri, Parapuã, Queirós,
Quintana e Rinópolis;

LXXXVI - VOTUPORANGA: o respectivo muni
cípio e os de Álvares Florence, Américo de Campos,
Cardoso, Floreai, Gastão Vídigal, Magda, Monções,
Nhandeara, Nova Luzitânia, Parisi, Pontes Gestal, Rio
lândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Art. 42 Ficam criados no Quadro Permanente
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região, trinta e seis Funções Co
missionadas de Assessor de Juiz - FC-9, constantes
do Anexo I desta Lei.

Art. 5!! Ficam criados no Quadro Permanente
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região os cargo~ de provimento
efetivo constantes do Anexo 11 desta Lei.

Art. 52 O preenchimento dos cargos de provi
mento efetivo previstos nesta Lei far-se-á de acordo
com as normas legais e regulamentares, observadas
as disposições dos incisos I e 11 do art. 37 da Consti
tuição Federal.

Art. 79. As Juntas de Conciliação e Julgamento
criadas por esta Lei serão instaladas e os respecti
vos cargos providos, gradativamente, à medida que
ocorrer disponibilidade de recursos financeiros.

Art. se A competência territorial das Juntas de
Conciliação e Julgamento atualmente existentes so
mente será alterada na data de instalação dos novos
órgãos jurisdicionais criados por esta Lei.

Art. 92 No caso de emancipação de distrito, fica
mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação
e Julgamento sobre a área territorial do novo municí
pio.

Art 10. As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão à conta de recursos próprios, con-



Grupo Categoria Funcional Quantidade

Carreiras Analista Judiciário 75
Judiciárias

Técnico Judiciário 105

Sala das Sessões, de de 1998. - Elton
Rohnelt, - Vice-Líder do Governo - Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL - Aécio Neves, Líder do PSDB
- Wagner Rossi, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PRONA - Duilio Pisaneschi, Vice-Líder do
PTB - Odelmo Leão, Líder do PPB - Teima de
Souza, Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Líder do
PCdoB - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Relator para dar o seu parecer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª já
colocou em votação a redação final. Acho que a
emenda está prejudicada. Entendo a preocupação
de V. Exª. Essa emenda só poderá ser apresentada
ao Senado. Aqui na Câmara está prejudicada e não
cabe mais essa manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votaría
mos em seguida a nova redação final.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas V. EXª
já votou a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Foi um
equívoco da Mesa. Colocaremos em votação a nova
redação final.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Regimen
talmente, V. EXª aprovou o projeto. Não houve obje-

Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 1 18139

PROJETO DE LEI NQ 3.362-C, DE 1997 ção alguma. Votamos a redação final. A matéria está
(Do Tribunal Superior do Trabalho) prejudicada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. EXª
Dispõe sobre a criação de Juntas de tem razão. Quero consultar os Srs. Líderes. Se hou-

Conciliação e Julgamento na 15! Região ver objeção de algum Líder, acolherei a questão do
da Justiça do Trabalho, define jurisdições Deputado Arnaldo Faria de Sá. Se não houver obje-
e dá outras providências. ção, colocarei em votação essa matéria e, por con-

Dê-se ao anexo 11 do Projeto de Lei nQ 3.362-C, seqüência, colocarei em votação a redação final no-
de 1997, a seguinte redação: vamente.

Anexo 11 O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
(Art. 5!! da Lei nQ ••••./...) te, peço a palavra pela ordem.

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região EXª a palavra.

Cargos de Provimento Efetivo O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando
encaminhamos essa matéria em nome do Partido da
Frente Liberal, disse a V. EXª que havia emendas. V.
EXª, naquele momento, disse que não havia. Real
mente houve um engano da Secretaria-Geral. Então,
naquele momento, já havia sido dito, e acredito que
houve um engano. V. EXª tem todo o direito de uma
vez na vida se enganar. Acredito que é justo e corre
to que se vote a matéria certa, o projeto certo. A fun
ção desta Casa não é apenas votar projeto, mas vo
tar bons projetos, votar aquilo que a Casa deseja vo
tar. Por isso, concordo com que V. EXª coloque em
votação a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Vou ouvir o Deputado Luciano Zica, do PT.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que essa
emenda foi entregue em tempo e é fruto de um es
forço de todos os partidos no sentido de assegurar o
encaminhamento dessas quinze juntas de concilia
ção, fundamentais para o andamento da Justiça do
Trabalho no Estado de São Paulo. Então, estamos
de pleno acordo com o encaminhamento em ques
tão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
objeção, portanto, dos Srs. Líderes. Algum Líder faz
objeção?

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
-- . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB concorda com V. EXª Vamos votar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então
vou colher o parecer do Sr. Relator.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, data venia, concor
do integralmente com V. EXª Apesar de ter procedi
do à votação tanto do mérito da matéria como da re
dação final, foi chamada sua atenção para o equívo
co ocorrido: chamou-se o feito à ordem.

O·SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É ver
dade.

O SR. NILSON GIBSON - Então, em tempo,
V. EXª diligenciou. Não vejo motivo, de maneira algu
ma, para discordância; prossigamos, portanto, a fim
de que possamos reapreciar a matéria, com a indi
cação de um Relator para opinar sobre ela.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica V.
EXª designado Relator e peço-lhe que dê parecer à
emenda, pela Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em homenagem ao futuro Senador por São Paulo,
Almino Affonso, atendo à determinação de V. EXª

A Emenda em apreço, de nQ 1, foi apresentada
em plenário ao Projeto de Lei nQ 3.362-C, de 1997,
que dispõe sobre a criação de cargos no Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, que, como
sabe V. EXª, é o Município de Campinas, de que inclu
sive V. EXª é um grande representante. Respeito a po
sição dos campineiros, que têm como Prefeito um
companheiro nosso - aliás, um excelente Prefeito.

O propósito da redação dessa emenda é reduzir
os recursos. As Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação e de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público são, no niérito, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação.

Aproveito para esclarecer ao nobre Deputado
Nilson Gibson que não sou de Campinas; aprecio
muito aquele Município, mas sou de Tietê, pequena
cidade do interior de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
ao Sr. Silvio Torres.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Projeto de Lei nQ 3.362-C, de 1997, ficou
durante quase seis meses na Comissão de Finanças
e Tributação. Finalmente conseguimos aprová-lo,
depois de negociação em que ficou estabelecido que
as Prefeituras dos Municípios onde serão instaladas

essas .juntas assumirão as despesas com pessoal.
Conseguimos realizar o acordo entre o Presidente
da 15ª Região da Justiça do Trabalho de São Paulo
e todos os partidos desta Casa.

O requisito de adequação financeira e orça
mentária foi atendido. Portanto, somos pela sua
aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer à Emenda de Plenário em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça, concedo
a palavra ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSOB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, quanto à emenda nQ 1, de Plenário,
ao Projeto de Lei nQ 3.362-C, de 1997, não há empe
cilho, seja do ponto de vista constitucional, legal,
seja do ponto de vista da técnica legislativa, à sua
aprovação. O parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa e, no mérito, é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple
nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:

Emenda n!! 1

Dê-se ao anexo" do Projeto de Lei nQ 3.362-C,
de 1997, a seguinte redação:

Anexo"
(Art. 52 da Lei nQ•••.I...)

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Cargos de Provimento Efetivo

Grupo Categoria Quantidades
Funcional

Carreiras Analista Judiciário 75

Judiciárias Técnico Judiéiário 105

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneyúm como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, percebo
que todas as Lideranças concordam. Regimental
mente - respeitosamente, peço vênia a V. EXª para



Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira I 18141

dizê-lo -, não poderia admitir que isso acontecesse,
mas, em razão da unanimidade da manifestação, re
tiro minha oposição e dou meu apoio à emenda. Só
espero que isso não constitua precedente para que
futuramente possam ocorrer fatos idênticos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Esclare
ço a V. Ex!! e aos nobres pares que esta votação
não constituirá precedente, reconhecido como foi o
erro da Mesa. O erro foi da Mesa, quando antes ha
via sido preanunciada pelo Líder Inocêncio Oliveira a
possibilidade de uma emenda oferecida à Mesa. De
modo que a matéria ainda estava sob apreciação.
Como não havíamos passado para o item seguinte,
pudemos ainda votar com a concordância de todos
os Srs. Líderes. Houvesse objeção, não a colocaría
mos em votação. Atendemos, portanto, ao espírito
da emenda oferecida por desejo de toda a Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final, com a redação da emenda de plenário
aprovada:

PROJETO DE LEI N,Q 3.362-0, DE 1997

Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 15! Região
da Justiça do Trabalho, define jurisdições
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,Q Ficam criadas na Justiça do Trabalho da

15ª Região as seguintes Juntas de Conciliação e Jul
gamento e cargos pertinentes, assim distribuídos:

I - na cidade de Campinas, uma Junta de Con
ciliação e Julgamento (9ª), um cargo de Juiz do Tra
balho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Tra
balho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09;

11 - na Cidade de Ribeirão Preto, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (5ª), um cargo de Juiz de
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-9;

11I - na cidade de Caçapava, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09;

IV - na cidade de Capão Bonito, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09;

V - na cidade de Itapira, uma Junta de Conci
liação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do Tra
balho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Tra
balho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09;

VI - na cidade de Jaboticabal, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (2ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09 e uma Função Comicionada de Dire
tor de Serviço de Distribuição dos Feitos - FC-08;

VII - na cidade de Paulínea, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (2ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09 e uma Função Comissionada de Dire
tor de Serviço de Distribuição de Feitos - FC-08;

VIII - na cidade de Penápolis, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09;

IX - na cidade de Presidente Prudente, uma
Junta de Conciliação e Julgamento (2ª), um cargo de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de
Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação pari
tária, uma Função Comissionada de Diretor de Se
cretaria de Junta - FC-09 e uma Função Comissio
nada de Diretor de Serviço de Distribuição dos Fei
tos- FC-08;

X - na cidade de São Joaquim da Barra, uma
Junta de Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo
de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo
de Juiz de do Trabalho Substituto, dois cargos de
Juiz Classista de Junta, observada a representação
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paritária, e uma Função Comissionada de Diretor de
Secretaria de Junta - FC-09;

XI - na cidade de São Sebastião, uma Junta
de Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz
do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e
uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria
de Junta - FC-09;

XII - na cidade de Sertãozinho, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (2ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09 e uma Função Comissionada de Dire
tor de Serviço de Distribuição dos Feitos - FC-Oa;

XIII - na cidade de Sumaré, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09;

XIV - na cidade de Tatuí, uma Junta de Conci
liação e Julgamento (1 ª), um cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Jun
ta, observada a representação paritária, e uma Fun
ção Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta
-FC-09;

XV - na cidade de Teodoro Sampaio, uma Jun
ta de Conciliação e Julgamento (1ª), um cargo de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de
Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação pari
tária, e uma Função Comissionada de Diretor de Se
cretaria de Junta - FC-09;

Art. 22 Para cada Juiz Classista de Junta have
rá um Suplente.

Art. 32 Ficam assim definidas as áreas de juris
dição das Juntas de Conciliação e Julgamento, loca
lizadas nas cidades abaixo, pretencentes à 15ª Re
gião, no Estado de São Paulo, com sede na cidade
de Campinas:

I - CAMPINAS: o respectivo município e os de
Jaguariúna e Valinhos;

11 - ADAMANTINA: o respectivo município e os
de Flora Rica, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucé
lia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Pracinha,
Sagres e Salmorão;

111 - AMERICANA: O Respectivo Município e o
de Nova Odessa;

IV - AMPARO: o respectivo município e os de
Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedreira e Serra
Negra;

V - ANDRADINA: o respectivo município e os
de Castilho, Guaraçai, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia,
Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Inde
pendência, Pereira Barreto e Sud Menucci;

VI- ARAÇATUBA: o respectivo municíio e os
de Bento de Abreu, Guararapes, Rubiácea, Santo
Antônio do Aracanguá e Valparaíso;

VII - ARARAQUARA: o respectivo município e
os de Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Ga
vião Peixoto, Motuca, Rincão, Santa Lúcia e Trabiju;

VIII- ARARAS: o respectivo município e os de
Conchal, Leme e Santa Cruz da Conceição;

IX - ASSIS: o respectivo município e os de
Cruzália, Cândido Mota, Echaporã, Florínea, Mara
caí, Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulis
ta, Platina e Tarumã;

X - AVARÉ: o respectivo município e os de
Àguas de Santa Bárbara, Arandu, Cerqueira César,
laras, Itaí, Manduri, Paranapanema e Óleo;

XI - Barretos: o respectivo municíio e os de
Colina Colômbia, Guaíra e Jaborandi;

XII - BATATAIS: o respectivo município e os
de Altinpólis, Brodósqui, Jardinópolis, Nuporanga,
Orlândia, Sales de Oliveira e Santo Antônio da Ale
gria;

XIII - BAURU: o respectivo município e os de
Agudos, Arealva, Avaí, Cabrália Paulista, Duartina,
lacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Piratininga Presi
dente Alves e Ubirajara;

XIV - BEBEDOURO: o respectivo município e
os de Ibitiúva, Monte Azul Paulista, Pirangi, Pitan
gueiras, Taquaral, Terra Roxa e Viradouro;

XV - BIRIGül: o respectivo município e os de
Bilac, Brejo Alegre, Buritama, Clementina Coroados,
Gabriel Monteiro, Lourdes, Piracatu, Santópolis do
Aguapeí e Turiúba;

XVI- BOTUCATU: o respectivo município e os
de Anhembi, Bofete, Itatinga, Pardinho, Pratânia e
São Manuel;

XVII - BRAGANÇA PAULISTA: o respectivo
município e os de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzi
nho, Piracaia, Tuiuti e Vargem;

XVIII - CAÇAPAVA: o respectivo município e o
de Jambeiro;
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XIX - CAJURU: O respectivo município e os de XXXV - ITAPIRA: o respectivo município e os
Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança, de Águas de Lindóia, Lindóia e Socorro;
Santa Rosa do Viterbo e Serra Azul; XXXVI - ITÁPOLlS: o respectivo município e

XX - CAMPO LIMPO PAULISTA: o respectivo os de Borborema, Ibitinga, Itaju, Novo Horizonte e
município e os de Jarinu e Várzea Paulista; Tabatinga;

XXI - CAPÃO BONITO: o respectivo município e XXXVII - ITU: o respectivo município e o de
os de Apiaí, Barra do Chapéu, Guapiara, lporanga, lta- Cabreúva;
pirapuã Paulista, Itaóca, Ribeira e Ribeirão Grande; XXXVIII - ITUVERAVA: o respectivo município

XXII - CAPIVARI: o respectivo município e os e os de Araina, Buritizal, Guará, Igarapava, Jeriqua-
de Elias Fausto, Monbuca, Monte Mor, Rafard e Rio ra e Miguelópolis;
das Pedras;

XXIII- CARAGUATATUBA: o respectivo muni- XXXIX - JABOTICABAL: o respectivo municí-
cípio e o de Ubatuba; pio e os de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes

XXIV _ CATANDUVA: o respectivo município e Guariba, Monte Alto, Pradópolís, Taiaçu, Taiúva, Ta-
os de Ariranha, Catiguá, Elísiário, Ibirá, Irapuã, Itajo- quaritinga e Vista Alegre do Alto;
bi, Marapoama, Novais, Palmares Paulista, Paraíso, XL - JACAREí: o respectivo município e os de
Pindorama, Santa Adelía, Tabapuã e Urupês; Igaratá e Santa Branca;

XXV - CRUZEIRO: o respectivo município e os XLI - JALES: o respectivo município e os de
de Arapeí, Areias, Bananal, Lavrinhas, Queluz, SiI- Aparecida d'Oeste, Aspásia, Auriflama, Dirce Reis,
veiras e São José do Barreiro; Dolcinópolis, Guzolândia, Marinópolis, Mesópolis,

XXVI - DRACENA: o respectivo município e os Nova Canaã Paulista, Palmeira d'Oeste, Paranapuã,
de Irapuru,Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Populina, Pontalinda, Rubinéia, Santa Albertina,
Guataporanga, Ouro Verde, Panorama, -Paulicéia, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'·
Santa Mercedes, São João do Pau d'Alho e Tupi Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São
Paulista; Francisco, Suzanópolis, Três Fronteiras, Turmalina,

XXVII - FERNANDÓPOLlS: o respectivo muni- Urânia e Vitória Brasil;
cípio e os de Estrela d'Oeste, General Salgado, XLII - JAÚ: o respectivo município e os de Ba-
Guarani d'Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, riri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois
Mira Estrela, Nova Castilho, Ouroeste, Pedranópolis, Córregos, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Mineiros do Tietê,
São João das Duas Pontes e São João de Iracema; Pederneiras e Torrinha;

XXVIII - FRANCA: o respectivo município e os XLIII - JOSÉ BONIFÁCIO: o respectivo municí-
de Cristais Paulista, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Pe- pio e os de Adolfo, Mendonça, Nipoã, Nova Aliança,
dregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São Planalto, Sales, Ubarana, União Paulista e Zacarias;
José da Bela Vista; XLIV - JUNDIAí: o respectivo município e os

XXIX - GARÇA: o respectivo município e os de de Itatiba, Itupeva, Louveira e Vinhedo;
Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Fernão, Gália, Júlio XLV - LENÇÓIS PAULISTA: o respectivo mu-
Mesquita e Lupércio; nicípios e os de Areiópolis, Borebi e Macatuba;

XXX - GUARATINGUETÁ: o respectvo municí- XLVI - LIMEIRA: o respectivo município e os
pio e os de Aparecida, Cunha, Lagoinha, Patim e de Cordeirópolís e Iracemápolis;
Roseira;

XXXI _ INDAIATUBA: o respectivo município; XLVII - LINS: o respectivo município e os de Bal-
XXXII -" ITANHAÉM: o respectivo município e binos, Cafelância, Getulina, Guaiçara, Guarantã, Pira-

os de Itariri, Miracatu, Mongaguá, Pedro de Toredo e juí, Pongaí, Promissão, Reginópolis, Sabino e Uru;
Peruíbe; XLVIII- LORENA: o respectivo município e os

XXXIII - ITAPETININGA: o respectivo municí- de Canas, Cachoeira Paulista e Piquete;
pio e os de Alambari, Angatuba, Guareí Campina do XLIX - MARíLIA: o respectivo município e os
Monte Alegre, Sarapuí e São Miguel Arcanjo; de Guaimbé, Lutécia, Ocauçu, Oriente, Oscar Bres-

XXXIV -ITAPEVA: o respectivo município e os sane, Pompéia e Vera Cruz;
de Barão de Antonina, Bonsucesso de Itararé, Buri, L - MATÃO: o respectivo município e os de
Coronel Macedo, Itaberá, Itaporanga, Itararé, Nova Dobrada, Nova Europa e Santa Ernestina;
Campina, Ribeirão Branco, Riversul, Taguaí, Taqua- lI- MOGI-GUAÇU: o respectivo município e o
rituba e Taquarivaí; de Estiva Gerbi;
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L11 - MOGI-MIRIM: O respectivo município e os
de Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Holambra e
Santo Antônio de Posse;

L111 - OLíMPIA: o respectivo município e os de
Altair, Cajobi, Embaúba, Guaraci, Icém e Severínia;

L1V - OURINHOS: o respectivo município e os
de Bernardino de Campos, Campos Novos Paulista,
Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Fartu
ra, Ibirarema, Ipauçu, Piraju, Ribeirão do Sul, Salto
Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, Sarutaiá, São Pe
dro do Turvo, Tejupá e Timburi;

LV - PAULíNIA: o respectivo município e o de
Cosmópolis;

LVI - PENÁPOLlS: o respectivo municípios e
os Alto Alegre, Avanhadava, Barbosa, Braúna, GIi
cério e Luisiânia;

LVII - PIEDADE: o respectivo município e os
Pilar do Sul, Salto de Pirapora e Tapiraí;

LVIII - PINDAMONHANGABA: o respectivo
município e os de Campos do Jordão, Santo Antônio
do Pinhal e São Bento do Sapucaí;

LVIX - PIRACICABA: o respectivo município e
os de Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho,
Santa Maria da Serra e São Pedro;

LX - PORTO FERREIRA: o respectivo municí
pio e os de Descalvado, Luís Antônio, Pirassununga,
Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa
Quatro e Tambaú;

LXI - PRESIDENTE PRUDENTE: o respectivo
municípios e os de Alfredo Marcondes, Álvares Ma
chado, Anhumas, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do
Norte, Indiana, Martinópolis, Marandiba, Pirapozi
nho, Presidente Bernardes, Regente Feijó, Sandova
lina, Santo Expedito, Taciba e Tarabaí;

LXII - PRESIDENTE VENCESLAU: o respecti
vo município e os de Caiuá, Marabá Paulista, Pique
robi, Presidente Epitácio, Ribeirão dos índios e San
to Anastácio;

LXIII - RANCHARIA: o respectivo município e
os de Borá, lepê, João Ramalho, Nantes e Quatá;

LXIV - REGISTRO: o respectivo município e
os de Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado,
Iguape, Ilha Comprida, Jacupiranga, Juquiá, Pari
quera-Açu e Sete Barras;

LXV - RIBEIRÃO PRETO: o respectivo municí
pio e os de Cravinhos, Guatapará, São Simão e Ser
rana;

LXVI - RIO CLARO: o respectivo município e
os de Analândia, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina e
Santa Gertrudes;

LXVII - SALTO: o respectivo município;

LXVIII - SANTA BÁRBARA D'OESTE: o res
pectivo município;

LXIX - SÃO CARLOS: o respectivo município e
os Dourado, Ibaté e Ribeirão Bonito;

LXX - SÃO JOÃO DA BOA VISTA: o respecti
vo município e os de Aguaí, Águas da Prata, Espírito
Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim e Vargem
Grande do Sul;

LXXI - SÃO JOAQUIM DA BARRA: o respecti
vo município e os de Ipuá e Morro Agudo;

LXXII- SÃO JOSÉ DO RIO PARDO: o respectivo
município e os de Caconde, Casa Branca, Divinolândia,
Itobi, Mococa, São Sebastião da Grama e Tapiratiba;

LXXIII - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: o res
pectivo municípios e os de Bady Bassitt, Cedral,
Guapiaçu, Ipiguá Jaci, Mirassol, Neves Paulista,
Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina,
Paulo de Faria, Potirendaba e Uchôa;

LXXIV - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: o respec
tivo município e os de Monteiro Lobato e Paraibuna;

LXXV - SÃO ROQUE: o respectivo município e
os de Alumínio, Araçariguama e Mairinque;

LXXVI - SÃO SEBASTIÃO: o respectivo muni
cípio e o de IIhabela;

LXXVII - SERTÃOZINHO: o respectivo municí
pio e os de Barrinha, Dumont e Pontal;

LXXVIII - SOROCABA: o respectivo município
e os de Araçoiaba da Serra e Votorantim;

LXXIX - SUMARÉ: o respectivo município e o
de Hortolândia;

LXXX - TANABI: o respectivo município e os
Bálsamo, Cosmorama, Macaubal, Mirassolândia,
Monte Aprazível e Poloni;

LXXXI- TATUí: o respectivo município e os de
Capela do Alto, Cesário Lange, Iperó, Porangaba,
Torre de Pedra e Quadra;

LXXXII - TAUBATÉ: o respectivo município e
os de Natividade da Serra, Redenção da Serra, São
Luiz do Paraitinga e Tremembé;

LXXXIII - TEODORO SAMPAIO: o respectivo
município e os de Euclides da Cunha Paulista, Mi
rante do Paranapanema e Rosana;

LXXXIV - TIETÊ: o respectivo município e os
de Boituva, Cerquilho, Conchas, Jumirim, Laranjal
Paulista, Pereiras e Porto Feliz;

LXXXV - TUPÃ: o respectivo município e os de
Arco-íris, Bastos, Herculândia, lacri, Parapuã, Quei
rós, Quintana e Rinópolis;

LXXXVI - VOTUPORANGA: o respectivo muni
cípio e os de Álvares Florence, América de Campos,
Cardoso, Floreai, Gastão Vidigal, Magda, Monções,



Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 1 18145

Nhandeara Nova Luzitânia, Parisi, Pontes Gestal,
Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Art. 4.2 Ficam criados no Quadro Permanente
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região trinta e seis Funções Comis
sionadas de Assessor de Juiz - FC-09, constantes
do Anexo I desta Lei.

Art. 52 Ficam criados no Quadro Permanente
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região os cargos de provimento
efetivo constantes do Anexo 11 desta Lei.

Art. 62 O preenchimento dos cargos de provi
mento efetivo previstos nesta Lei far-se-á de acordo
com as normas legais e regulamentares, observadas
as disposições dos incisos I e 11 do art. 37 da Consti
tuição Federal.

Art. 79. As Juntas de Conciliação e Julgamento
criadas por esta Lei serão instaladas e os respecti
vos cargos providos, gradativamente, à medida que
ocorrer a disponibilidade de recursos financeiros.

Art. B2 A competência territorial das Juntas de
Conciliação e Julgamento atualmente existentes so
mente será alterada na data de instalação dos novos
órgãos jurisdicionais criados por esta Lei.

Art. 92 No caso de emancipação de distrito, fica
mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação
e Julgamento sobre a área territorial do novo municí
pio.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão à conta de recursos próprios, con
signados ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. (Entra
assinatura)

ANEXO I
(Art. 4.2 da Lei.. )

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

FUNÇÕES COMISSIONADAS

Grupo Quantidade Nível Descrição

Função 36 FC-09 Assessor
Comissionad de Juiz

a

ANEXO 11
(Art. 52 da Lei........)

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribuné;ll Regional do Trabalho da 15ª Região

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Grupo Categoria Quantidade
Funcional

Carreiras Analista Judiciário 75

Judiciárias Técnico Judiciário 105

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-3-
PROJETO DE LEI N9.4.200, DE 1998

(Do Poder Judiciário)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n9. 4.200, de 1998, que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento na 2ª Região da
Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá
outras providências. Pendente de pareceres
das Comissões: de Trabalho, de Administa
ção e Serviços Público; de Finanças e Tribu
tação; e de Constituição e Justiça e de Re
dação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer em substituição à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, con- •
cedo a palavra ao Sr. Deputado João Mellão Neto.

O SR. JOÃO MELLÃO NETO (PFL - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, para resumir, a posição do Relator é favorável
à aprovação do Projeto de Lei n9. 4.200, de 1998.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
ao Sr. Deputado Amaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nosso pare
cer é favorável ao Projeto de Lei n9. 4.200, de 1998,
que dispõe sobre a criação de Juntas de Conciliação e
Julgamento da 2ª Região da Justiça do Trabalho, por
entendermos que essas juntas atenderão os trabalha
dores que precisam de cobertura para seus direitos.
Portanto, o parecer, pela Comissão, é favorável.

O SR. F'f!r.:SIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto em
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substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei n2 4.200, de
1998, que está sendo apreciado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, refere-se à
criação de Juntas de Conciliação e Julgamento da 2ª
Região' do Trabalho, define jurisdição e dá outras
providências. É da capital de São Paulo.

Somos pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir.

Para falar favoravelmente à matéria, concedo a
palavra à Sra. Deputada Joana d'Arc.

A SRA. JOANA D'ARC (PT - MG. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, pelo mesmo moti
vo da criação das Juntas de Conciliação e Julga
mento pelo TRT da 2ª Região, apresentamos emen
da para que na 3ª Região também sejam criadas es~

sas Juntas, exatamente em função do aumento das
demandas trabalhistas e da falta de reaparelhamen
to da Justiça do Trabalho para acompanhar esse
crescimento. O objetivo da emenda é exatamente
ampliar o número de Juntas também na 3ª Região,
que está sofrendo acúmulo muito grande de serviço,
e, além disso, definir e redefinir as jurisdições das
Juntas já existentes, para facilitar o deslocamento
dos trabalhadores, a fim de que possam ter mais fa
cilidade de acesso ao Poder Judiciário Trabalhista.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa as seguintes Emendas de Plenário:

Emenda Aditiva n21

Inclua-se, no Projeto de Lei n2 4.200/98, após o
art. 82, os seguintes artigos:

Art. São criadas, na 3ª Região da Justi
ça do Trabalho, nos Estados de Minas Ge
rais, trinta e cinco Juntas de Conciliação e
Julgamento, assim distribuídas: Belo Hori
zonte (3ª e 4ª), Araçuaí, Barbacena (2ª), Be
tim (6ª), Bocaiúva, Campo Belo, Cataguases
(2ª), Contagem (5ª), Divinópolis (3ª), Frutal,
Ipatinga (1ª e 2ª), Iturama, Janaúba, Lagoa
Santa, Luz, Matozinhos, Montes Claros (3ª),
Nova Lima (2ª), Oliveira, Pitangui, Salinas,
Santa Rita do Sapucaí, São João Nepomu
ceno, São Sebastião do Paraíso, Timóteo,

Três Corações, Três Pontas, Viçosa, Ubera
ba (3ª), Uberlândia (5ª e 6ª).

Art. Ficam assim definidas as áreas de
jurisdição das Juntas de Conciliação e Jul
gamento, localizadas nas cidades abaixo,
pertencentes à 3ª Região, no Estado de Mi
nas Gerais:

I. BELO HORIZONTE - o respectivo
município;

11. AIMORÉS - o respectivo município
e os de Alvarenga, Conselheiro Pena, Cupa
raque, Goiabeira, Itanhomi, Itueta, Resplen
dor, Santa Rita do Itueto, Tumiritinga;

111. ALFENAS - o respectivo município
e os de Alterosa, Areado, Campo do Meio,
Campos Gerais, Carmo do Rio Claro, Carva
Ihópolis, Conceição da Aparecida, Cordislân
dia, Divisa Nova, Fama, Machado, Paragua
çu, Poço Fundo, Serrania e Turvolândia;

IV. ALMENARA - o respectivo municí
pio e os de Bandeira, Cachoeira do Céu, Di
visa Alegre, Divisópolis, Felisburgo, Frontei
ra dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joai
ma, Jordânia, Mata Verde, Monte Formoso,
Novorizonte, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do
Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria
do Salto e Santo Antônio do Jacinto;

V. ARAÇUAí - o respectivo município
e os de Berilo, Caraí, Chapada do Norte,
Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim,
Itinga, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Turmali
na, Virgem da Lapa;

VI. ARAGUARI - o respectivo municí
pio e os de Cascalho Rico e Grupiara;

VII. ARAXÁ - o respectivo município e
os de Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Per
dizes, Pratinha, Santa Juliana e Tapíra;

VIII. BARBACENA - o respectivo mu
nicípio e os de Alfredo Vasconcelos, Alto Rio
Doce, Antônio Carlos, Aracitaba, Barroso,
Bias Fortes, Capela Nova, Carandaí, Cipotâ
nea, Desterro do Melo, Ibertioga, Oliveira
Fortes, Paiva, Ressaquinha, Santa Bárbara
do Tugúrio, Santa Rita do Ibitipoca, Santos
Dumont e Senhora dos Remédios;

IX. BETIM - o respectivo município e
os de Bonfim, Crucilândia, Esmeraldas, Iga
rapé, Juatuba, Mateus Leme, Piedade, Rio
Manso e São Joaquim de Bicas;

X. BOCAIÚVA - o respectivo município
e os de Buenópolis, Engenheiro Navarro,
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Francisco Dumont, Guaraciama e Joaquim
Felício.

XI. BOM DESPACHO - o respectivo
município e os de Araújos, Biquinhas, Japa
raíba, Lagoa da Prata, Martinho Campos,
Moema, Morada Nova de Minas, Nova Ser
rana, Paineiras, Perdigão, Pompeu e Santo
Antônio do Monte;

XII. CAMPO BELO - o respectivo mu
nicípio e os de Aguanil, Boa Esperança,
Cana Verde, Candeias, Cristais, IIicínea,
Santana do Jacaré;

XIII. CARATINGA - o respectivo muni
cípio e os de Bom Jesus do Galho, Bugreo
Córrego Novo, Dom Cavati, Engenheiro Cal
das, Entre Folhas, Fernandes Tourinho,
lapu, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de
Caratinga, Pingo D'água, Santa Bárbara do
Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos
das Dores, São João do Oriente, São Sebs
tião do Anta, Obrália, Tarumirim, Ubaporan
ga, Vargem Alegre;

XIV. CATAGUASES - o respectivo
município e os de Além Paraíba, Argirita,
Astolfo Dutra, Dona Euzébia, Estrela Dalva,
Itamarati de Minas, Leopoldina, Miraí, Pira
petinga, Recreio, Santana de Cataguases,
Santo Antônio do Aventureiro, São Sebas
tião da Vargem Alegre e Volta Grande;

XV. CAXAMBU - o respectivo municí
pio e os de Aiuruocá, Alagoa, Andrelândia,
Arantina, Baependi, Bocaina de Minas, Bom
Jardim de Minas, Carmo de Minas, Carran
cas, Carvalhos, Cruzília, Dom Viçoso, Ita
monte, Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Min
duri, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Passa
Vinte, Pouso Alto, Santa Rita de Jacutinga,
São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde,
São Vicente de Minas, Seritinga, Serranos,
Soledade de Minas e Virgínia;

XVI. CONGONHAS - o respectivo mu
nicípio e os de Belo Vale, Desterro de Entre
Rios, Entre Rios de Minas, Jeceaba, Moeº-a,
Ouro Branco e São Brás do Suaçuí;

XVII. CONSELHEIRO LAFAIETE - o
respectivo município e os de Caranaíba,
Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cris
tiano Otoni, Itaverava, Lamim, Piranga, Que
luzita, Rio Espera, Santana dos Montes e
Senhora de Oliveira;

XVIII. CONTAGEM - o respectivo muni
cípio e os de Ibirité, Mário Campos e Sarzedo;

XIX. CORONEL FABRICIANO - o res
pectivo município e os de Açucena, Antônio
Dias, Belo Oriente, Ipaba, Jaguaraçu, Joa
nésia, Marliéria, Mesquita e Santana do Pa
raíso;

XX. CURVELO - o respectivo municí
pio e os de Augusto de Lima, Corinto, Felix
lândia, Inimutaba, Monjolos, Morro da Gar
ça, Presidente Juscelino, Santo Hipólito e
Três Marias.

XXI. DIAMANTINA", o.respectivo mu
nicípio e os de Alvorada de Minas, Aricandu
va, Carbonita, Congonhas do Norte, Couto
de Magalhães de Minas, Datas, Felício dos
Santos, Gouvêa, Itamarandiba, Presidente
Kubitscheck, Rio Vermelho, Santo Antônio
do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, Sena
dor Modestino Gonçalves, Serra Azul de Mi
nas e Serro;

XXII. DIVINÓPOLlS - o respectivo mu
nicípio e os de Camacho, Carmo do Cajuru,
Itapecerica, Pedra do Indaiá, São Gonçalo
do Pará e São sebastião do Oeste.

XXIII. FORMIGA - o respectivo municí
pio e os de Arcos, Capitólio, Córrego Fundo,
Doresópolis, Guapé, Iguatama, Paris, Pi
menta, Piuí, São Roque de Minas, Vargem
Bonita;

XXIV. FRUTAL - o respectivo municí
pio e os de Comendador Gomes, Fronteira,
Itapagipe, Pirajuba e Planura;

XXV. GOVERNADOR VALADARES
o respectivo município e os de Alpercata,
Capitão Andrade, Central de Minas, Coraci,
Divino das Laranjeiras, Frei Inocêncio, Gali
léia, Itabirinha de Mantena, Mantena, Mani
lac, Mendes Pimentel, Matias Lobato, Nacip
Raydan, Naque, Nova Belém, Periquito,
Santa Efigênia de Minas, São Félix de Mi
nas, São Geraldo da Piedade, São Geraldo
do Baixio, São João do Manteninha, São
José da Safira, Sardoá e Virgolândia;

XXVI. GUANHÃES - o respectivo mu
nicípio e os de Água Boa, Angelândia, Braú
nas, Canta Galo, Capelinha, Carmésia, Co
luna, Conceição do Mato Dentro, Divinolân
dia de Minas, Dom Joaquim, Dores de Gua
nhães, Frei Lagonegro, Gonzaga, Jenipapo
de Minas, José Gonçalves de Minas, José
Raydan, Leme do Prado, Materlândia, Morro
do Pilar, Paulistas, Peçanha, Sabinópolis,
Santa Maria do Suaçuí, São João Evangelis-
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ta, São José do Jacuni, São Pedro do Sua- queni, Piau, Rio Preto, Santa Bárbara do
çuí, Senhora do Porto, Veredinha e Virginó- Monte Verde, Santana do Deserto, Santana
polis; do Garambeú, Senador Cortes e Simão Pe-

XXVII. GUAXUPÉ - o respectivo muni- reira;
cípio e os Arceburgo, Bom Jesus da Penha, XXXVIII. LAGOA SANTA - o respecti-
Guaranésia, Itamogi, Juruaia, Monte Belo, vo município e os de Confins e São José da
Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Lapa;
Resende e São Pedro da União; XXXIX. LAVRAS - o respectivo muni-

XXVIII.IPATINGA-o respectivo município; cípio e os de Bom Sucesso, Ibituruna, Ijaci,
XXIX. ITABIRA - o respectivo municí- Ingaí, Itumirim, Itutinga, Luminárias, Nepo-

pio e os de Bom Jesus do Amparo, Ferros, muceno, Perdões, Piracema, Ribeirão Ver-
Itambé do Mato Dentro, Passabém, Santa melho e São Francisco de Paula;
Maria do Itabira, Santo Antônio do Rio Abai- XL. LUZ - o respectivo município e os
xo e São Sebastião do Rio Preto; de Abaeté, Bambuí, Cedro do Abaeté, Cór-

XXX. ITAJUBÁ - o respectivo municí- rego Dantas, Dores do Indaía, Estrela do In-
pio e os de Brazópolis, Conceição das Pe- daiá, Medeiros, Quartel Geral, Santa Rosa
dras, Cristinas, Delfim Moreira, Maria da Fé, da Serra, Serra da Saudade e Tapiraí;
Marmelópolis, Natércia, Pedralva, Pirangu-
çu, Piranguinho, São José do Alegre e Wen- XLI. MANHUAÇU - o respectivo muni-
ceslau Braz; cípio e os de Alto Jequitibá, Caputira, Chalé,

XXXI. ITAÚNA: o respectivo município Conceição de Ipanema, Durande, Ipanerna,
Lajinha, Luisburgo, Manhumirim, Martins

e os de Igaratinga, Itaguara e Itatiaiuçu; Soares, Matipó, Mutum, Procrane, Reduto,
XXXII. ITUIUTABA: o respectivo muni- Santa Margarida, Santana do Manhuaçu,

cípio e os de Cachoeira Dourada, Campina São João do Manhuaçu, São José do Manti-
Verde, Canápolis, Capinópolis, Centralina, mento, Simonésia e Taparuba;
Gurinhatã, Ipiaçu, Prata, Santa Vitória e
União de Minas; XLII. MATOZINHOS - o respectivo mu-

XXXIII. ITURAMA - o respectivo muni- nicípio e os de Capim Branco, Funilândia e
cípio e os de Carneirinho, Limeira do Oeste Prudente de Morais;
e São Francisco de Sales; XLIII. MONTE AZUL - o respectivo

XXXV. JANAÚBA - o respecivo muni- município e os de Catuti, Espinosa, Indaiabi-
cípio e os de Gameleiras, Jaíba, Matias Car- ra, Mamonas, Mato Verde, Montezuma, Ni-
doso, Porteirinha, Riacho dos Machados e nheira, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Rio
Verdelândia; Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro,

XXXV. JANUÁRIA - o respectivo muni- Serranópolis de Minas e Vargem Grande do
cípio e os de Bonito de Minas, Chapada Rio Pardo;
Gaúcha, Cônego Marinho, Ibiracatu, Icari de XLIV. MONTES CLAROS - o respecti-
Minas, Itacarambi, Juvenilha, Lontra, Manga, vo município e os Botumirim, Brasília Mirim
Miravaraia, Montalvânia, Pedra de Maria da de Minas, Campo Azul, Capitão Enéas, Cla-
Cruz, São Francisco, São João da Ponte, ro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália,
São João das Missões e Varzelândia; Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Ita-

XXXVI. JOÃO MONLEVADE - o res- cambira, Japonvar, Josenópolis, Juramento,
pectivo município e os de Alvinópolis, Barão Lagoa dos Patos, Luislândia, Mirabela,
de Cocais, Bela Vista de Minas, Catas Altas, Olhos D'água, Padre Carvalho, Patis, Ponto
Dionísio, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Chique, São João da Lagoa, São João do
Bárbara, São Domingos do Prata, São Gon- Pacuí e Ubaí;
çalo do Rio Abaixo e São José do Goiabal; XLV. MURIAÉ - o respectivo município

XXXVII. JUIZ DE FORA - o respectivo e os de Alto Caparó, Antônio Prado de Mi-
município e os de Belmiro Braga, Chácara, . nas, Barão do Monte Alto, Caiana, Caparaó,
Chiador, Coronel Pacheco, Ewbank da Câma- Carambola, Divino, Espera Feliz, Eugenópo-
ra, Goiana, Lima Duarte, Mar de Espanha, Iis, Faria Lemos, Fervedouro, Laranjal, Mira-
Matias Barbosa, Olaria, Pedro Teixeira, Pe- douro, Orizama, Palma, Patrocínio do Mu-
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nae, Pedra Dourada, Rosário da Limeira,
São Francisco do Glória, Tombos e Vieiras;

XLVI. NOVA LIMA - o respectivo muni
cípio e os de Raposos e Rio Acima;

XLVII. OLIVEIRA - o respectivo muni
cípio e os de Carmo da Mata, Carmópolis de
Minas, Cláudio, Passa Tempo, Santo Antô
nio do Amparo e São Tiago;

XLVIII. OURO PRETO - o respectivo
município e os de Acaiaca, Diogo de Vas
concelos, Itabirito e Mariana;

XLIX. PARACATU - o respectivo muni
cípio e os de Brasilândia de Minas, Guarda
Mór, João Pinheiro e Vazante;

L. PASSOS - o respectivo município e
os Alpinópolis, Capetinga, Cássia, Claraval,
Delfinópolis, Ibiraci, Itaú de Minas, São João
Batista do Glória e São José da Barra;

LI. PATOS DE MINAS - o respectivo
município e os de Arapuã, Carmo do Para
naíba, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa
Grande, Matutina, Presidente Olegário, Rio
Paranaíba, São Gonçalo do Abaeté, São
Gotardo, Tiros e Varjão de Minas;

L11. PATROcíNIO - o respectivo muni
cípio e os de Abadia dos Dourados, Coro
mandei, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoqua
ra, Estrela do Sul, Guimaramía, Iraí de Mi
nas, Monte Carmelo, Romaria e Serra do
Salitre;

L111. PEDRO LEOPOLDO - o respecti
vo município e o de Vespasiano;

L1V. PIRAPORA - o respectivo municí
pio e os de Buritizeiro, Ibiaí, Jequitaí, Las
sance, Santa Fé de Minas, São Romão e
Várzea da Palma;

LV. PITANGUI - o respectivo municí
pio e os de Conceição do Pará, Florestal,
Leandro Ferreira, Maravilhas, Onça do Pi
tangui, Papagaios, Pará de Minas, Pequi,
São José da Varginha;

LVI. POÇOS DE CALDAS - o respecti
vo município e os de Andradas, Bandeira do
Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Cam
pestre, Ibitiúra de Minas, Ipiúna e Santa Rita
de Caldas;

LVII. PONTE NOVA - o respectivo mu
nicípio e os de Abre Campo, Amparo Terra,
Barra Longa, Dom Silvério, Guaraciaba, Je
queri, Oratónios, Pedra Bonita, Pedra do
Anta, Piedade de Ponte Nova, Raul Soares,
Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escal-

vado, Santo Antônio do Grama, São Pedro
dos Ferros, Sem-Peixe, Sericita, Urucâmia e
Vermelho Novo;

LVIII. POUSO ALEGRE - o respectivo
município e os de Albertina, Bom Repouso,
Borda da Mata, Bueno Brandão, Camandu
caia, Cambuí, Congonhal, Córrego do Bom
jesus, Espírito Santo do Dourado, Estiva,
Extrema, Inconfidentes, Itapeva, Jacutinga,
Munhoz, Monte Sião, Ouro Fino, São João
da Mata, Senador Amaral, Senador José
Bento, Silvianópolis e Toledo;

L1X. RIBEIRÃO DAS NEVES - o res
pectivo município;

LX. SABARÁ - o respectivo município
e o de Caeté;

LXI. SALINAS - o respectivo município
e os de Águas Vermelhas, Berizal, Comerei
nho, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Medi
na, Rubelita, Santa Cruz de Salinas, São
João do Paraíso e Taiobeiras;

LXII. SANTA LUZIA - o respectivo mu
nicípio e os de Jaboticatubas, União e Ta
quaraçu de Minas;

LXIII. SANTA RITA DO SAPUCAí - o
re~pectivo município e os de Cachoeira de
Minas, Careaçu, Conceição dos Ouros, Con
solação, Gonçalves, Heliodora, Paraisópolis,
São sebastião da Bela Vista e Sapucaí Mi
rim;

LXIV. SÃO JOÃO DEL REI - o respec
tivo município e os de Conceição da Barra
de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores
dos Campos, Lagoa Dourada, Madre de
Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio
Grande, Prados, Rezende Costa, Ritápolis,
Santa Cruz de Minas, Santa Helena de Mi
nas e Tiradentes;

LXV. SÃO JOÃO NEPOMUCENO - o
respectivo município e os de Bicas, Desco
berto, Guarará, Maripá de Minas, Rio Novo,
Rochedo de Minas;

LXVI. SÃO SEBASTIÃO DO PARAíso
- o respectivo município e os de Fortaleza
de Minas, Jacuí, Pratapolis e São Tomás de
Aquino;

LXVII. SETE LAGOAS ~ o respectivo
município e os Araçaí, Baldim, Cachoeira da
Prata, Caetanópolis, Cordisburgo, Fortuna
de Minas, Inhaúnia, Paraopeba, Santana de
Pirapama e Santana do Riacho;
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LXVIII. TEÓFILO OTONI- O respectivo representante dos Trabalhadores e 1 (um)
município e os de Águas Formosas, Ataléia, cargo de Juiz Classista representante dos
Bertópolis, Campanário, Carlos Chagas, Ca- Empregadores. Para cada cargo de Juiz
tuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Classista haverá 1 (um) suplente.
Itaipé, ltambacuni, Jainpruca, Ladainha, Ma- Art. Com a mesma finalidade, ficam
chacalis, Malacacheta, Nanuque, Nova Mó- criados, para cada nova Junta de Concilia-
dica, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de ção e Julgamento da Justiça do Trabalho da
Minas, Padre Paraíso, Pavão, Pescador, 3ª Região, 1 (um) cargo de Diretor de Secre-
Ponto dos Volantes, Poté, São José do Divi- taria (FC-9), 6 (seis) cargos de Analista Judiciá-
no, São Sebastião do Maranhão, Serra dos rio (nível superior), sendo 2 (dois) para a função
Aimorés, Setubinha e Umburatiba; de Oficial de Justiça Avaliador, 9 (nove) cargos

LXIX. TIMÓTEO-o respectivo município; de Técnico Judiciário (nível intermediário), 4
LXX. TRÊS CORAÇÕES - o respecti- (quatro) funções comissionadas (FC-5) e 6

vo município e os de Cambuquira, Espanha, (seis) funções comissionadas (FG-3).
Carmo da Cachoeira, Conceição do Rio Ver- Art. No tocante aos Serviços de Distri-
de, Lambari, Monsenhor Paulo, São Bento buição dos Feitos de Barbacena, Ipatinga e
do Abade, São Gonçalo do Sapucaí e São Nova Lima, ficam criados, para cada um de-
Tomé das Letras; les, 1 (um) cargo de Diretor de Serviço (FC-

LXXI. TRÊS PONTAS - o respectivo mu- 8),2 (dois) cargos de Analista Judiciário (ní-
nicípio e os de Coqueiral e Santana Cargem. vel superior) e 3 (três) cargos de Técnico Ju-

LXXII. UBÁ - o respectivo município e diciário (nível intermediário), 2 (duas) funçõ-
os de Brás do Pires, Divinésia, Dores do es comissionadas (FC-5) e 3 (três) funções
Turvo, Guarani, Guidoval, Guiricema, Mer- comissionadas (FC-3).
cês, Paula Cândido, Piraúba, Presidente Art. As despesas decorrentes da execu-
Bemardes, Rio Pomba, Rodeio, Senador ção dos artigos anteriores correrão à conta de
Firmino, Silveirânia, Tabuleiro Tocantins e recursos próprios, consignados ao Tribunal
Visconde do Rio Branco. Regional do Trabalho da Terceira Região.

LXXIII. UBERABA - o respectivo muni- Justificação

cípio e os de Águas Compridas, Campo Flo- A presente emenda visa ampliar o escopo do
rido, Conceição das Alagoas, Conquista, projeto ora em apreciação, uma vez que as mesmas
Delta, Sacramento e Veríssimo. razões que levaram o Tribunal Superior do Trabalho

LXXIV. UBERLÂNDIA - o respectivo mu- a encaminhar a proposição acrescentando as juntas
nicípio e os de Araporá, Indianópolis, Monte de conciliação e julgamento ao Tribunal Regional do
Alegre de Minas, Nova Ponte e Tupaciguara; Trabalho da 2ª Região estão presentes, com igual

LXXV. UNAÍ - o respectivo município e ou maior intensidade, no Tribunal Regional do Tra-
os de Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, balho da 3ª Região.
Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, O crescimento das demandas judiciais na esfe-
Natalândia, Pintópolis, Riachinho, Unimia de ra trabalhista não tem, ao longo dos anos, sido
Minas e Urucuia; acompanhado pelo aparelhamento da Justiça do

LXXVI. VARGINHA - o respectivo mu- Trabalho na 3ª Região; em função do acúmulo de
nicípio e o de Elói Mendes; demandas, carece a 3ª Região de mais 35 Juntas de

LXXVII. ViÇOSA - o respectivo muni- Conciliação e Julgamento, cuja distribuição e condi-
cípio e os de Araporiga, Cajuri, Canaã, ções necessárias para seu funcionamento, em ter-
Coimbra, Ervália, Porto Firme, São Geraldo, mos de cargos de magistrado, analistas e técnicos
São Miguel do Anta e Teixeiras. judiciários e funções comissionadas, propomos na

Art. De forma a possibilitar o funciona- presente ~menda. Mais do que isso, toma-se neces-
mento das novas Juntas de Conciliação e sário definir ou redefinir as jurisdições das Juntas, de
Julgamento da Justiça do Trabalho da 3ª modo que seja assegurado ao trabalhador o recurso
Região, ficam criados, para cada uma delas, ao Poder Judiciário de maneira mais adequada à
1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente sua capacidade de deslocamento.
da Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho As medidas ora propostas são, também, as mí-
Substituto, 1 (um) cargo de Juiz Classista nimas necessárias para o funcionamento das res-
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pectivas Juntas, sem as quais restará prejudicado o
processamento dos feitos trabalhistas, com grandes
prejuízos para a sociedade do Estado de Minas Ge
rais. Por ser questão de justiça e necessária à de
mocratização do acesso ao Poder Judiciário, conta
mos com a aprovação dos Ilustres Pares.

Sala das Sessões. - Deputada Joana D'Are,
PT - MG - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

Emenda de Plenário n2 2

PROJETO DE LEI N2 4.200, DE 1998
(Do Poder Judiciário)

Cria Juntas de Conciliação e Julga
mento na 2" Região da Justiça do Traba
lho, define jurisdição, e dá outras provi
dências.

Dê-se aos arts. 1.9. e 32 e aos anexos I e 11 a se
guinte redação:

"Art. 12 São criadas na 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, duas Juntas de Conciliação e Julga
mento, nos seguintes Municípios: Cotia (2ª) e Mogi
das Cruzes (2ª).

Art. Art. 32 Ficam criados na 2ª Região da Jus
tiça do Trabalho dois cargos de Juiz-Presidente de
Junta de Conciliação e Julgamento, dois cargos de
Juiz Classista representante dos trabalhadores e
dois cargos de Juiz Classista representante dos em
pregadores."

Anexo I - (Art. 7.9. da Lei....I....)
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região
Cargos de Provimento Efetivo

Carreira/Cargo Quantidade

Analista Judiciário 10

Técnico Judiciário 14

Anexo 11- (Art. 72 da Lei....I....)
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região
Funções Comissionadas

Quantidade Nível Denominação

2 FC-09 Diretor de Secretaria da
JCJ

Sala das Sessões, de de 1998. - Elton
Rohnelt, Vice-Líder do Govemo - Inocêncio Olivei-

ra, Líder do PFL - Aécio Neves, Líder do PSUB 
Wagner Rossi, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PRONA - Maurício Najar, PFL - Duilio Pisa
neschi, Vice-Líder do PTB - Odelmo Leão, Líder do
PPB - Teima de Souza, Vice-Líder do PT - Haroldo
Lima, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro, Vice-Lí
der do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo,
portanto, novamente a palavra ao Deputado João Mel
tão Neto, para oferecer parecer, em substituição à Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, sobre as duas emendas apresentadas.

O SR. JOÃO MELLÃO NETO (PFL - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, em relação à Emenda de Plenário n2 2, ofere
cida ao Projeto de Lei n2 4.200, apresentarei parecer
em nome da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público. Com essa emenda reduz-se
o número de Juntas para apenas duas: uma em Co
tia, outra em Mogi das Cruzes.

Embora este Relator entenda que se trata de as
sunto de economia intema do Poder Judiciário - que
seria o órgão mais abalizado para definir o número de
Juntas -, como há amplo acordo de Líderes a respeito
do assunto, voto favoravelmente à essa emenda.

Quanto à Emenda n2 1 ao Projeto de Lei n2
4.200/98, que cria Juntas de Conciliação e Julga
mento na 2ª Região da Justiça do Trabalho, parece
que há impertinência de redação. Essa emenda trata
da 3ª Região da Justiça do Trabalho do Estado de
Minas Gerais, onde existem 35 Juntas de Concilia
ção e Julgamento. Entendo ser impertinente a vota
ção dessa matéria, uma vez que estamos votando
matéria a respeito da 2ª Região, que abrange a cida
de de São Paulo e a Baixada Santista. Portanto, o
parecer da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é favorável à Emenda n2 2 e contrário a de n2 1.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o eminen
te Relator disse que há uma impertinência na Emen
da n2 1, pois a matéria é relativa à 2ª Região, que
abrange o Estado de São Paulo. O Relator falou de
outros municípios que equivalem à 3ª Região. Gos
taria que V. Ex!! esclarecesse esse fato.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!!
quer saber qual é o teor da Emenda n2 1?
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Gostaria de
saber se foi declarada a impertinência da emenda
em relação a esse fato. Estávamos tratando de Jun
tas de Conciliação e Julgamento na 2ª Região, e foi
abrangida a 3ª Região. Quanto à Comissão de Fi
nanças e Tributação, acredito ser totalmente inade
quada a emenda sob o aspecto financeiro, pois am
plia o número para 35 juntas.

O SR.· PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer do Deputado João Mellão Neto diz respeito à Co
missão de Trabalho, que é favorável à Emenda n2 2
e contrário à Emenda n2 1.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer às emendas de
Plenário, em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação, ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o parecer é pela inadequação fi
nanceira da Emenda n2 1, oferecida ao Projeto de Lei
n2 4.200, de 1998. Estão sendo criadas várias Juntas
em região diversa daquela do projeto original.

No projeto original, a Emenda n2 2, que é de
consenso de todas as lideranças, reduz as Juntas
para apenas duas: a 2ª Junta de Cotia e a 2ª Junta
de Mogi das Cruzes.

Cabe esclarecer que ficou o compromisso de
todas as Lideranças de que no segundo semestre o
TST enviará novo projeto para esta Casa, estabele
cendo a 3ª Junta de Diadema, a 8ª Junta de Guaru
lhos e 84ª Junta de São Paulo.

Em razão desse acordo e para não prejudicar o
bom andamento dos trabalhos, aceito a Emenda de
Plenário n2 2, que reduz as Juntas para apenas
duas. E há redução concomitante dos cargos.

Pela inadequação financeira, não acolho a
Emenda n21.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela inadequação financeira e orçamentária da
Emenda n2 1 e pela adequação financeira e orça
mentária da Emenda n2 2.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a
palavra, para oferecer parecer às emendas de Plenário,
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, foram apresentadas duas
emendas de plenário ao Projeto de Lei n2 4.200, de
1998, que cria Juntas de Conciliação e Julgamento
na 2ª Região da Justiça do Trabalho, define jurisdi-
ção e dá outras providências. .

A ilustre Deputada Joana d'Are, signatária da pri
meira emenda, apresenta nova composição dentro das
Juntas de Conciliação e Julgamento da 2ª Região, cria
novas jurisdições e define novas atribuições.

Eu gostaria de considerar constitucional a
emenda da nobre Sra. Deputada Joana d'Are. Infe
lizmente, ela não o é, dada a nossa incapacidade de
legislar em matéria relativa à criação e definição de
jurisdição da Justiça. Então, somos pela inconstitu
cionalidade e injuridicidade da Emenda n2 1; pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
da Emenda n2 2, e, no mérito, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa da Emenda n2 2; no mérito, pela apro
vação; e pela inconstitucionalidade da Emenda n2 1.

O SR. NILSON GIBSON - Por causa da nossa
ilegitimidade e incompetência de legislar sobre a ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deixa
rei de submeter à apreciação do Plenário a Emenda
de n2 1, pela inadequação financeira e orçamentária
e pela declaração de inconstitucionalidade.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Plená
rio foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte
Emenda n2 2, com parecer favorável.

Dê-se aos artigos 12 e 32 e aos anexos I e 11 a
seguinte redação:

"Art. 12 São criadas na 2ª Região da 'Justiça do
Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, duas juntas de Conciliação e Julga
mento, nos seguintes municípios: Cotia (2ª) e Mogi
das Cruzes (2ª).

Art. 32 Ficam criados na 2ª Região da Justiça do
Trabalho dois cargos de Juiz-Presidente de Junta de
Conciliação e Julgamento, dois cargos de Juiz Classis
ta representante dos trabalhadores e dois cargos de
Juiz Classista representante dos empregadores.·

Anexo I - (Art. 72 da Lei ..../..)
Quadro de Pessoal da Secretaria do

Tribunal Regional do Trabalho da 22 Região
Cargos de Provimento Efetivo

Carreira/Cargo Quantidade

Analista Judiciário 10

Técnico Judiciário 14
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Anexo 11 - (Art. 72 da Lei...I...)
Quadro de Pessoal da Secretaria do

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Funções Comissionadas

Quantidade Nível Denominação

2 FC-9 Diretor de Secretaria de
JCJ

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota fa
voravelmente à emenda.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos o

PROJETO DE LEI N2 4.200, DE 1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 São criadas, na 2ª Região da Justiça do

Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, nove Juntas de Conciliação e Julga
mento nos seguintes municípios: Cotia (2ª) , Diade
ma (3ª), Guarulhos (8ª), Moji das Cruzes (2ª) e São
Paulo (80ª a 84ª).

Art. 2!l. Ficam assim definidas as áreas de juris
dição das Juntas de Conciliação e Julgamento, loca
lizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 2ª Re
gião:

I - São Paulo: o respectivo município;
11 - Barueri: o respectivo município;
111- Caieiras: o respectivo município;
IV - Cajamar: o respectivo município;
V - Carapicuíba: o respectivo município;
VI - Cotia: o respectivo município e os de Itape-

vi,lbiúna e Vargem Grande;
VII - Cubatão: o respectivo município;
VIII - Diadema: o respectivo município;
IX - Embú: o respectivo município;
X - Ferraz de Vasconcelos: o respectivo muni

cípio;
XI - Franco da Rocha: o respectivo município e

os de Francisco Morato e Mairiporã;

XII - Guarujá: o respctivo município e os de
Bertioga e Vicente de Carvalho;

XIII - Guarulhos: o respectivo município e os
de Arujá e Santa Isabel;

XIV -Itapecirica da Serra:. o respectivo municí-
pio e os de Embu-Guaçu e Juquitiba;

XV - Itaquaquecetuba: o respectivo município;
XVI - Jandira: o respctivo município;
XVII - Mauá: o respectivo município;
XVIII - Moji das Cruzes: o respectivo município

e os de Biritíba Mirim, Guararema e Salesópolís;
XIX - Osasco: o respectivo município;
XX - Poá: o respectivo município;
XXI - Praia Grande: o respectivo município;
XXII - Ribeirão Pires: o respectivo município e

o de Rio Grande da Serra;
XXIII - Santana do Parnaíba: o respectivo mu-

nicípio e o de Pirapora do Bom Jesus;
XXIV - Santo André: o respectivo município;
XXV - Santos: o respectivo município;
XXVI - São Bernardo do Campo: o respectivo

município;
XXVII - São Caetano do Sul: o respectivo mu-

nicípio;
XXVIII - São Vicente: o respectivo município;
XXIX - Suzano: o respectivo município;
XXX - Taboão da Serra: o respectivo município.
Art. 32 Ficam criados, na Segunda Região da

Justiça do Trabalho, nove cargos de Juiz-Presidente
de Junta de Conciliação e Julgamento, nove ca;·gos
de Juiz Classista representante dos trabalhadores e
nove cargos de Juiz Classista representante dos em
pregadores.

Parágrafo único. Para cada cargo de Juiz Clas
sista haverá um suplente.

Art. 42 As Juntas de Conciliação e Julgamento
criadas por esta Lei serão instaladas e os respecti
vos cargos providos, gradativamente, à medida que
ocorrer a disponibilidade de recursos financeiros.

Art. 52 A competência territorial das Juntas de
Conciliação e Julgamento atualmente existentes so
mente será alterada na data de instalação os novos
órgãos jurisdicionais crirdos por esta Lei.

Art. S!!. No caso d~ emancipação de distrito, fica
mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação
e Julgamento sobre a área territorial do novo municí
pio.

Art. 72 Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Se
gunda Região os cargos de provimnto efetivo e as
funções comissionadas constantes dos Anexos I e 11
desta Lei.



Cargos de provimento efetivo

Cria Juntas de Conciliação e Julga
mento na 2! Região da Justiça do Traba-

Anexo li - (Art. 7.9. da Lei .../..)
Quadro de Pessoa da Secretaria do Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região

Funções Comissionadas

Carreira/Cargo Quantidade

Analista Judiciário 56

Técnico Judiciário 76
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§ 12 As funções comissionadas de que trata lho, define jurisdição e dá outras provi-
esta Lei, serão providas exclusivamente por servido- dências.
res do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal O Congresso Nacional decreta:
Regional do Trabalho da Segunda Região. Art. 1.9. Ficam criadas na 2ª Região da Justiça

§ 22 O Tribunal Regional do Trabalho da Se- do Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, Es-
gunda Região especificará as áreas de atividade tado de São Paulo, duas Juntas de Conciliação e
elou especialidade dos cargos efetivos criados. Julgamento, nos seguintes municípios:

Art. 82 As despesas decorrentes da execução 1- Cotia (2ª); e
da presente Lei correrão á conta de recursos pró- 11 - Mogi das Cruzes (2ª)
prios, consignados ao Tribunal Regional do Trabalho Art. 2.9. Ficam assim definidas as áreas de juris-
da Segunda Região. dição das Juntas de Conciliação e Julgamento, loca-

Art. 92 Esta Lei entra em vigor na data de sua Iizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 2ª Re-
publicação. gião:

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 1- São Paulo: o respectivo município;
o d L . I) 11 - Barueri: o respectivo município;Anexo I - (Art. 7- a el.....

Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 11I- Caieiras: o respectivo município;
Regional do Trabalho da 2ª Região IV- Cajamar: o respectivo município;

V - Carapicuiba: o respectivo município;
VI - Cotia: o respectivo município e os de Ita-

pevi, Ibiúna e Vargem Grande;
VII - Cubatão: o respectivo município;
VIII - Diadema: o respectivo município;
IX - Embú: o respectivo município;
X - Ferraz de Vasconcelos: o respectivo muni

cípio;
XI - Franco da Rocha: o respectivo município e

os de Francisco Morato e Mairiporã;
XII- Guarujá: o respectivo município e os de

Bertioga e Vicente de Carvalho;
XIII - Guraulhos:o respectivo município e os de

Arujá e Santa Isabel;
XIV - Itapecirica da Serra: o respectivo municí-

pio e os de Embu-Guaçu e Juquitiba;
XV - Itaquaquecetuba: o respectivo município;
XVI - Jandira: o respectivo município;
XVII - Mauá: o respectivo município;
XVIII - Mogi das Cruzes: o respectivo municí-

pio e os de Biritiba Mirim, Guararema e Selesópolis;
XIX - Osasco: o respectivo município;
XX - Poá: o respectivo município;
XXI - Praia Grande: o respectivo município;
XXII - Ribeirão Pires: o respectivo
município e o de Rio Grande da Serra;
XXIII - Santana do Parnaíba: o respectivo mu-

nicípio e o de Pirapora do Bom Jesus;
XXIV - Santo André: o respectivo município;
XXV - Santos: o respectivo município;
XXVI - São Bernardo do Campo: o respectivo

município:
XXVII - São Caetano do Sul: o respectivo mu

nicípio;
XXVIII - São Vicente: o respectivo município;

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer

como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE LEI N!! 4.2OG-A, DE 1998

QI.~antidade Nível Denominação

9 FC-9 Diretor de Secretaria de JCJ

2 FC-B Diretor de Serviço de
Distribuição dos Feitos
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XXIX - Suzano: O respectivo município;
- Taboão da Serra: o respectivo município.
Art. 32 Ficam criados, na Segunda Região da

Justiça do Trabalho, dois cargos de Juiz-Presidente
de Junta de Conciliação e Julgamento, dois cargos
de Juiz Classista representante dos trabalhadores e
dois cargos de Juiz Classista representante dos em
pregadores.

Parágrafo único. Para cada cargo de Juiz Clas
sista haverá um suplente.

Art. 42 As Juntas de Conciliação e Julgamento
criadas por esta lei serão instaladas e os respectivos
cargos providos, gradativamente, à medida que
ocorrer a disponibilidade de recursos financeiros.

Art. 52 A competência territorial das Juntas de
Conciliação e Julgamento atualmente existentes so
mente será alterada na data de instalação dos novos
órgãos jurisdicionais criados por esta lei.

Art. 62 No caso de emancipação de distrito, fica
mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação e
Julgamento sobre a área territorial do novo município.

Art. 72 Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Se
gunda Região os cargos de provimento efetivo e as
funções comissionadas constantes dos anexos I e 11
desta lei.

§ 12 As funções comissionadas de que trata
esta lei serão providas exclusivamente por servido
res do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda Região.

§ 22 O Tribunal Regional do Trabalho da Se
gunda Região especificará as áreas de atividade
elou especialidade dos cargos efetivos criados.

Art. 82 As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta de recursos próprios, con
signados ao Tribunal Regional do Trabalho da Se
gunda Região.

Art. 92 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Nil

son Gibson, Relator.

Anexo I
(Art. 72 da lei)

Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Carreira/Cargo Quantidade

Analista Judiciário 10

Técnico Judiciário 14

Anexo 1\
(Art. 72 da lei)Quadro de Pessoal da Secretaria do

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

FUNÇÕES COMISSIONADAS

Quantidade Nível Denominação

2 FC-9 Diretor de Secretaria de JCJ

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-4-
PROJETO DE LEI N24.576, DE 1998

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n2 4.576, de 1998, que dispõe sobre a
criação de homepage na Internet pelo Tribu
nal de Contas da União, para divulgação dos
dados e informações que especifica, e dá ou
tras providências; pendente de pareceres
das Comissões: de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça, e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto em
substituição à Comissão de Finanças e Tributação, à
Sra. Deputada Veda Cn1:-ius.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Para
emitir parecer. Sem revisão da oradora.) ~ Sr. Presi
dente, o Projeto de Lei n2 4.576, de 1998, de autoria
do nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, foi analisado
peja Comissão de Finanças e Tributação não apenas
pelo mérito de inserir dados públicos naquele que se
transforma crescentemente em um instrumento de de
mocratização das informações, como também por
não criar nenhuma despesa extra e ser, portanto, de
admissibilidade financeira e orçamentária.

Dessa forma, nós, da Comissão de Finanças e
Tributação, somos favoráveis ao Projeto de Lei n2
4.576, de 1998.

Parabenizamos o nobre Deputado Luiz Carlos
Hauly pela iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela adequação financeira e orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Nilson Gibson.
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o SR. NILS'JN GúBSON (PSB - PE. Para emi
tJr parecer. Sem r,'wisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei n2 4.576, de
i 998, de autoria do ilustre ex-Secretário da Fazenda
cio Paraná e hoje nosso companheiro, Deputado
Luiz Carlos Hauly, dispõe sobre a criação de home
page na Internet pelo Tribunal de Contas da União,
para a divulga.ção de dados e informações.

Sr. Presidente, imcialrTlEmte registro a excelen
te oportunidade cesse projeto, que visa fiscalizar os
recursos financei '05 repassados às diversas unida
des da Federação.

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação exarninaraxclusivamente a constitucio
nalidade, juricidade e bJa técnica legislativa. É o que
realmente admitimos. O projeto é constitucional, jurí
dico e de boa téGnica legisli8ltiva" No mérito, somos
pela sua aprovaçiio.

Nosso aplauso 2.0 ilustre Sr. Deputado Luiz
Carlos Hauly !pela apresentação da proposição.

O SR. PRE1;IDE'ITE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa. No mérito, é pela aprovação.

O SR. PRESIDEN'li'E (Michel Temer) - Não haven
do oradores inscrit·)s, declaro encerrada a discussão.

Vai-se pass.:l.r à votação da matéria.
O SR. PF!~:SIUE;NTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos o

PRO,'ETO DI: fl..EI N·2 4.576, DE 1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Tribunal de Constas da União criará

homepage na rede dE:' computadores Internet, com
o título "contas públicas", para divulgação dos se
guintes dados e informações:

I - os montantes de cada um dos tributos arre
Gadados pela Un ão, Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios, os recLllsos por eles recebidos, os valores
de origem tributáriaentregu6s e a entregar e a ex
pressã.o numérica dos critérios de rateio (Constitui
«tão Federal, art. .i62, q:,aput);

11 - os relat:Srios u-esurnidos da execução orça
mentária da União, Estados, Distrito Federal e Muni
dpios (Cons~ituiç~oFejeral, art. 165, § 32);

111- o bala!l1(o consolidado das contas da União,
Estados, Distrito FedEwé I E) Municípios, suas autarquias
e outras entidades, bem como um quadro estrutural
mente idêntico, basead.) em dados orçamentários (Lei
1'V! 4.230, de 'l7 dE' março de 1964, art. 111);

IV - os orç2mentos do exercício, da União, dos
Estados, do Distrito FI'~deral e dos Municípios e os
respectivos balanços do exercício anterior (Lei n2
4.320, de 17 de març:o de; 1!~134, art. 112);
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v - os resumos dos instrumentos de contrato
ou de seus aditivos e as comunicações ratificadas
peJa autoridade superior (Lei n2 8.666, de 21 de ju
nho de 1993, arts. 61, parágrafo único, 62, § 32, 116,
117, 119, 123, 124 e 26, caput);

VI - as relações mensais de todas as compras
feitas pela administração direta ou indireta (Lei n2
8.666, de 21 de junho de 1993, art. 16).

§ 19 Os dados referidos no inciso I deverão es
tar disponíveis na homepage até o último dia do se
gundo mês subseqüente ao da arrecadação;

§ 2g Os relatórios mencionados no inciso 11 de
verão estar disponíveis na homepage até sessenta
dias após o encerramento de cada bimestre;

§ 32 O balanço consolidado previsto no inciso
111 deverá estar disponível na homepage até o último
dia do terceiro mês do segundo semestre do exercí
cio imediato àquele a que se referir e o quadro ba
seado nos orçamentos, até o último dia do primeiro
mês do segundo semestre do próprio exercício.

§ 42 Os orçamentos a que alude o inciso IV de
verão estar disponíveis na homepage até 31 de
maio e os balanços do exercício anterior até 31 de
julho de cada ano.

§ 52 os resumos de que trata o inciso V deve
rão estar disponíveis na homepage até o quinto dia
útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do
contrato ou de seu aditivo e as comunicações, até o
trigésimo dia de sua ocorrência.

§ 52 As relações citadas no inciso VI deverão
estar disponíveis na homepage até o último dia do
segundo mês seguinte àquele a que se referirem.

Art. 22 O Tribunal de Contas da União fiscaliza
rá o cumprimento do disposto no parágrafo único do
art. 112 da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 32 Para fiel e uniforme aplicação das pre
sentes normas, o Tribunal de Contas da União aten
derá a consulta, coligirá elementos, promoverá o in
tercâmbio de dados informativos e expedirá reco
mendações técnicas, quando solicitadas.

Parágrafo único. Para fins previstos neste arti
go, poderão ser promovidas, quando necessário,
conferências ou reuniões técnicas com a participa
ção de representantes das entidades abrangidas por
estas normas ou de suas associações.

Art. 42 Esta lei entrará em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

E~ a palavra.



Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Nil
son Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR .. T'RES!"'!F,N"~ (Michpl T~mer)
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O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem VI - as relações mensais de todas as compras
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encami- feitas pela administração direta ou indireta (Lei n2
nha o voto favorável ao projeto, entendendo ser ne- 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 16).
cessário que a transparência dos dados e dos núme- § 12 Os dados referidos no inciso I deverão es-
ros seja cada vez maior. E parabeniza, além do De- tar disppníveis na homepage até o último dia do se-
putado Luiz Carlos Hauly, o Deputado Paulo Bemar- gundo ffiês subseqüente ao da arrecadação.
do, também da Comissão de Fiscalização e Contro- § 22 Os relatórios mencionados no inciso /I de-
le, que tem um projeto nessa mesma linha. Precisa- verão estar disponíveis na homepage até sessenta
mos ampliar cada vez mais essas informações. dias após o encerramento de cada bimestre.

O PPS vota favoravelmente ao projeto, Sr. Pre- § 32 O balanço consolidado previsto no inciso
sidente. 111 deverá estar disponível na homepage até o último

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. dia do terceiro mês do segundo semestre do exercício
que o aprovam queiram permanecer como estão. imediato àquele a que se referir, e o quadro baseado
(Pausa.) nos orçamentos, até o último dia do primeiro mês do

Aprovado. segundo semestre do próprio exercício.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- § 42 Os orçamentos a que se refere o inciso IV

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re- deverão estar disponíveis na homepage até 31 de
dação Final: maio, e os balanços do exercício anterior, até 31 de

PROJETO DE LEI N2 4.576-A, DE 1998 julho de cada ano.
§ 52 Os resumos de que trata o inciso V deve-

Dispõe sobre a criação de homepa- rão estar disponíveis na homepage até o quinto dia
ge na Internet, pelo Tribunal de Contas da útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do
União, para divulgação dos dados e infor- contrato ou de seu aditivo, e as comunicações até o
mações que especifica, e dá outras provi-
dências. trigésimo dia de sua ocorrência.

§ 62 As relações citadas no inciso VI deverão
O Congresso Nacional decreta: estar disponíveis na homepage até o último dia do
Art. 12 O Tribunal de Contas da União criará segundo mês seguinte àquele a que se referirem.

homepage, na rede de computadores Internet, com Art. 2.2 O Tribunal de Contas da União fiscaliza-
o título ·contas públicas·, para divulgação dos se- rá o cumprimento do disposto no parágrafo único do
guintes dados e informações:

I - os montantes de cada um dos tributos arre- art. 112 da Lei n2 4.320, de 17de março de 1964.
cadados pela União, Estados, Distrito Federal e Mu- Art. 32 Para fiel e uniforme aplicação das pre-
nicípios, os recursos por eles recebidos, os valores sentes normas, o Tribunal de Contas da União aten-
de origem tributária entregues e a entregar e a ex- derá a consultas, coligirá elementos, promoverá o·in-
pressão numérica dos critérios de rateio (Constitui- tercâmbio de dados informativos e expedirá reco-
ção Federal, art. 162, caput); mendações técnicas, quando solicitadas.

11 - os relatórios resumidos da execução orça- Parágrafo único. Para os fins previstos neste
mentária da União, Estados, Distrito Federal e Muni- artigo, poderão ser promovidas, quando necessário,
cípios (Constituição Federal, art. 165, § 3.2); conferências e reuniões técnicas com a participação

111_ o balanço consolidado das contas da União, de representantes das entidades abrangidas por es-
Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias tas normas ou de suas associações.
e outras entidades, bem como um quadro estrutural- Art. 42 Esta lei entra em vigor cento e oitenta
mente idêntico, baseado em dados orçamentários (Lei dias após a data de sua publicação.
n2 4.320, de 17 de março de 1964, art. 111); Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-

IV - os orçamentos, do exercício, da União, rio.
Estados, Distrito Federal e Municípios e os respecti
vos balanços do exercício anterior (Lei n2 4.320, de
17 de março de 1964, art. 112);

V - os resumos dos instrumentos de contrato
ou de seus aditivos e as comunicações ratificadas
pela autoridade superior (Lei n2 8.666, de 21 de ju
nho de 1993, arts. 61, parágrafo único, 62, § 3.2,116,
117,119,123,124, e 26, caput);
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PROJETO DE LEI N2 330, DE 1995
(Do Sr. Eduardo Mascarenhas)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n!! 330, de 1995, que dispõe sobre a
regulamentação do profissional de Educa
ção Física e cria seus respectivos Conse
lhos Federal e Regionais; tendo parecer das
Comissões: de Educação, Cultura e Despor
to, pela aprovação, com substitutivo (Rela
tor: Sr. Maurício Bequião); de Trabalho, de
Administração e' Serviço Público, pela apro
vação, com substitutivo (Relator: Sr. Paulo
Rocha); e de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade e juridicida
de deste e dos substitutivos das Comissões
de Educação, Cultura e Desporto e de Tra
balho, de Administração e Serviço Público
(Relator: Sr. Pedro Canedo).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté
ria, antes submetida ao poder conclusivo das Comis
sões, vem a plenário em virtude de aprovação de re
querimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa as seguintes emendas de plenário:

Emenda de Plenário n2 1

Substitutivo adotado pela Comissão de Traba
lho, Administração e Serviço Público ao Projeto de
Lei n!! 330-A, de 1995

Dispõe sobre a regulamentação do
Profissional de Educação Física e cria
seus respectivos Conselho Federal e
Conselhos Regionais de Educação Físi
ca.

Dê-se ao art. 42 do Substitutivo a seguinte reda-
ção:

•Art. 42 Ficam criados o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Educação Física.·

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Aé
cio Neves, Líder do PSDB - Haroldo Lima, Líder
do PCdoB - Wagner Rossi, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PMDBIPRONA - Inocinclo Oliveira,
Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB - EuJá
cio Simões, Vice-Líder do PL - Colbert Martins,
Vice-Líder do PPS - Laura Carneiro, PFL - Elton
Rohnelt, Vice-Líder do Governo - Alexandre Car
doso, I frlor rlo PSR- Tp,!ma de SQU~.a. Vice-Líder

do PT - Sérgio carneiro, Vice-Líder do PDT - Pau
lo Heslander, Líder do PTB.

Emenda de Plenário nll2

Substitutivo adotado pela Comissão de Traba
lho, Administração e Serviço Público ao Projeto de
Lei n2 330-A, de 1995

Dispõe sobre a regulamenlaçio do
Profissional de Educaçio FrsIca e cria
seus respectivos Conselho Federal e C0n
selhos Regionais de Educaçio Frslca.

Suprima-se o art. 52 do Substitutivo.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Aé

cio Neves, Líder do PSDB - Haroldo Uma, Líder
do PedoB - Wagner Rossi, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PMDBIPRONA - Inocinclo Oliveira,
Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB - EuJá
cio Simões, Vice-Líder do PL - Colbert Martins,
Vice-Líder do PPS - Laura carneiro, PFL - Ale
xandre cardoso, Líder do PSB - Sérgio carneiro,
Vice-Líder do PDT - Paulo Heslander, Líder do
PTB.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer às emendas de Ple
nário, em substituição à Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, ao Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, fui informado, pelos componentes do
Colégio de Líderes, de que há acordo para as Emen
das n2s 1 é 2, oferecidas ao Projeto de Lei rfl. 33O-C,
de 1995, que dispõe sobre a regulamentação do pro
fissional de Educação Física e cria os respectivos
Conselhos Federal e Regionais.

Quanto às emendas de Plenário, urna suprime
o art. 52 do substitutivo, em função da Lei rfl. 9.649,
de 1988, que desregulamentou os Conselhos, e a
outra dá nova redação ao art. 4Jt do substitutivo, va
zada, pelo mesmo motivo, nos seguintes tennos:

Art. 4Jt Ficam criados o Conselho Fede
ral e os Conselhos Regionais de Educação
Física.

Aproveitamos a oportunidade para prestar nos
sas homenagens ao autor do projeto, o saudoso De
putado Eduardo Mascarenhas, que não se encontra
mais entre nós no momento em que há uma grande
preocupação em resolver o problema da regulamen
tação da carreira de profissional de Educação Física.
Eu, que fui Secretário de Esportes da cidade de São
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Paulo, sei que esse era realmente o anseio de toda do profissional de educação física, mas da regula-
a categoria. mentação da profissão de educação-física.

Nosso parecer é favorável às duas emendas. Consulto os Deputados Luiz Carlos Hauly e Nil-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare- son Gibson, que são os Relatores, para, não haven-

cer é pela aprovação das emendas. do objeção, fazermos a correção para regulamenta-
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- ção da profissão, lembrados que fomos pelo Deputa-

do a palavra, para oferecer parecer às emendas de do Prisco Viana.
Plenário, em substituição à Comissão de Finanças e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Pois
Tributação, ao Sr. Luiz Carlos Hauly. não.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Colocarei a emenda em votação já com if!! reda-
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. ção proposta por V. EXª.
Presidente, como professor de Educação Física que O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
sou e também em homenagem à grande figura de peço a palavra pela ordem.
Eduardo Mascarenhas, nosso companheiro do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
PSDB, que faleceu no exercício do mandato de De- EXª a palavra.
putado Federal, tenho muito prazer em relatar essa O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi-
matéria. são do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de

As duas emendas oferecidas ao Projeto de Lei Constituição e Justiça e de Redação, competente
n.!!. 330-C, de 1995, estão adequadas do ponto de para analisar essa matéria, subscreve a correção do
vista orçamentário e financeiro. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Nosso parecer é favorável. O SR. LUIZ CARLOS HAULY (P8D8 - PRo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare- Sem revisão do orador.) - A Comissão de Finanças

cer da Comissão de Finanças e Tributação é favorá- também subscreve o mesmo teor da proposta do
vel. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- A SRA. TELMA DE SOUZA ~ Sr. Presidente,
do a palavra, para oferecer parecer às emendas de peço a palavra pela ordem.
Plenário, em substituição à Comissão de Constitui- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -113m V.
ção e Justiça e de Redação, ao Sr. Nilson Gibson. EXª a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi- A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem ra-
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, visão da oradora.) - Sr. Presidente, prestando ho-
Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei n.!!. 330-C, menagem ao nosso companheiro já falecido Eduar-
de 1995, de autoria do falecido Deputado Eduardo do Mascarenhas, ressalto o esforço para a votação
Mascarenhas, dispõe sobre a regulamentação da do substitutivo do Deputado Paulo Rocha e o incan-
atividade do profissional de educação física e cria sável vigor da Deputada Laura Carneiro para que to-
seus respectivos Conselhos Federal e Regionais. das as Lideranças desta Casa encontrassem um de-

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e nominador comum que aprovasse essa iniciativa
de Redação examinar a Emenda de Plenário n2 1, parlamentar que muito nos honra.
que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Em um dia tão tumultuado, algo nos uniu no fi-
Regionais com referência à regulamentação da pro- nal da noite. (Palmas.)
fissão na área de educação física. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Co-

Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ-
Justiça e de Redação é pela constitucionalidade, ju- blico, ao apreciar o projeto ofereceu ao mesmo e
ridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela vou submeter a votos o seguinte substitutivo:
aprovação do projeto. O Congresso Nacional decreta:

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- Art. 12 O exercício das atividades de Educação
dente, peço a palavra pela ordem. Física e a designação de Profissional de Educação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Física são prerrogativas dos profissionais reguiar-
Ex" a palavra. mente registrados nos Conselhos Regionais de Edu-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. cação Física.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para uma Art. 22 Apenas serão inscritos nos quadros dos
boa técnica legislativa, devemos apresentar uma Conselhos Regionais de Educação Ffsica os seguin-
emenda de redação: não se trata da regulamentação tes profissionais:



"Art. 49. Ficam criados o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Educação Física."

N9.2

Suprima-se o art. 5!! do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

que as aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

Dê-se ao art. 49. do substitutivo a seguinte reda-
ção:
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I - os possuidores de diploma obitido em curso reunião das associações representativas de Profis-
de Educação Física oficialmente autorizado ou reco- sionais de Educação Física criados nos termos da
nhecido; Constituição Federal com personalidade jurídica pró-

11 - os possuidores de diploma em Educação pria e das instituições superiores de ensino de Edu-
Física expedido por instituição de ensino superior cação Física, oficialmente autorizadas ou reconheci-
estrangeira, revalidado na forma da legislação em vi- das que serão convocadas pela Federação Brasílei-
gor; ra das Associações dos Profissionais de Educação

111 - os que, até a ata do início da vigência desta Física - FBAPEF, no prazo de até 90 (noventa) dias
lei, tenham comprovadamente exercido atividades pró- após a promulgação desta lei.
prias dos Profissionais de Educação Física, nos ter- Art. 79. Esta lei entra em vigor na data de sua
mos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de publicação.
Educação Física. Art. B2 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3!! Compete ao Profissional de Educação SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vo-
Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, tam os Srs. Líderes?
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar traba- O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
lhos, programas, planos e projetos, bem como pres- peço a palavra pela ordem.
tar serviços de auditoria, consultoria e assessoria; O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
realizar treinamentos especializados, participar de V. Exª a palavra.
equipes multidisciplinares, elaborar informes técni- O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
cos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
atividades físicas e do desporto. "sim".

Art. 42 Ficam criados o Conselho Federal e os O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Conselhos Regionais de Educação Física, dotados Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
de personalidade jurídica de direito privado, autono- da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
mia administrativa e financeira, destinada a orientar, O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
disciplinar e fiscalizar o exercício das atividades pró- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
prias dos Profissionais de Educação Física e zelar encaminha o voto "sim".
pela fiel observância de seus princípios éticos. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Parágrafo único. A estrutura, a organização e que o aprovam queiram permanecer como estão.
as atribuições do Conselho Federal de Educação Fí- (Pausa.)
sica serão definidos em seu regimento interno que Aprovado.
deverá ,ser promulgado no prazo máximo de 120 Prejudicados: o substitutivo da Comissão de
(cento E;l vinte) dias após a posse dos membros do Educação, Cultura e Desporto e a proposição inicial
mesmo Conselho e aprovados em assembléia de (Projeto de Lei n2 330/95).
delegados das associações de profissionais de edu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em ple-
cação física e instituições de ensino de educação fí- nário foram oferecidas e vou submeter a votos as
sica convocadas para tal fim. seguintes: Emendas com parecer pela aprovação:

Art. 5!! O Conselho Federal de Educação Físi- N9. 1
ca terá sede no Distrito Federal e os Conselhos Re
gionais em capitais de estados.

§ 19. O Conselho Federal de Educação Física
será constituído de nove membros efetivos e nove
suplentes.

§ 29. Os membros efetivos e suplentes do Con
selho Federal de Educação Física serão eleitos por
maioria de votos, em votação direta, dos profissio
nais inscritos nos Conselhos Regionais, para um pe
ríodo de três anos permitida uma reeleição consecu
tiva.

Art. ()Q Os primeiros membros efetivos e su
plentes do Conselho Federal de Educação Física se
rão eleitos para um mandato tampão de 2 anos, em
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PROJETO DE LEI W! 330-0, de 1995 Art. 7g, Revogam-se as disposições em contrá-

Dispõe sobre a regulamentação da
Profissão de Educação Física e cria os
respectivos Conselho Federal e Conse
lhos Regionais de Educação Física.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1g, O exercício das atividades de Educação

Física e a designação de Profissional de Educação
Física são prerrogativas dos profissionais regular
mente registrados nos Conselhos Regionais de Edu
cação Física.

Art. 2g, Apenas serão inscritos nos quadros dos
Conselhos Regionais de Educação Física os seguin
tes profissionais:

I - os possuidores de diploma obtido em curso
de Educação Física, oficialmente autorizado ou reco
nhecido;

11 - os possuidores de diploma em Educação
Física expedido por instituição de ensino superior
estrangeira, rivalidado na forma da legislação em vi-
~~ .

111 - os que, até a data do início da vigência
desta lei, tenham comprovadamente exercido ativi
dades próprias dos Profissionais de Educação Físi
ca, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho
Federal de Educação Física.

Art. 32 Compete ao Profissional de Educação
Física coordenar, planejar, programar, supervisionar,
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar traba
lhos, programas, planos e projetos, bem como pres
tar serviços de auditoria, consultoria e assessoria,
realizar treinamentos especializados, participar de
equipes multidisciplinares e interdisciplinares e ela
borar informes técnicos, científicos e pedagógicos,
todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Art. 42 Ficam criados o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Educação Física.

Art. se Os primeiros membros efetivos e su
plentes do Conselho Federal de Educação Física se
rão eleitos para um mandato tampão de dois anos,
em reunião das associações representativas de Pro
fissionais de Educação Física, criadas nos termos da
Constituição Federal, com personalidade jurídica
própria e das instituições superiores de ensino de
Educação Física, oficialmente autorizadas ou reco
nhecidas, que serão convocadas pela Federação
Brasileira das Associações dos Profissionais de Edu
cação Física - FBAPEF, no prazo de até noventa
dias após a promulgação desta lei.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

rio.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Nil

son Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, neste momen
to, além prestar homenagem ao Deputado Eduardo
Mascarenhas, em nome do Movimento Nacional
Pró-regulamentação da Profissão de Educação Físi
ca, registro a presença no plenário do Dr. Jorge Stei
nhilber e do Deputado Bernard Rajzman, que partici
param conosco das conversações com as Lideran
ças da Casa.

Agradeço, ainda, a todas as Lideranças e De
putados da Câmara Federal, dizendo que há dezes
sete anos esse é um sonho de 140 mil professores
de Educação Física.

Sr. Presidente, parabéns a V.Exa. e muito obri
gada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O item
6 da pauta não será apreciado nesta sessão devido
à rejeição do requerimento de urgência relativo ao
mesmo (trata-se do projeto de Lei n° 4.606/98).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item

-7-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 575-A, DE 1997.

(Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n!l 575, de 1997, que
aprova o texto do Tratado sobre a Não-Proli
feração de Armas Nucleares, concluído em
12 de julho de 1968, com vistas à adesão
pelo Governo brasileiro; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, contra os votos
dos Deputados Haroldo Sabóia, Matheus
Schmidt, Sérgio Miranda, Luiz Eduardo



Para falar a favor, com a palavra o Sr. Fernan
do Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, esperei este momento porque este projeto
é um dos mais importantes para mim e para o pe
queno setor que represento.

Sabemos que o Brasil, neste momento, tem
papel fundamental no encaminhamento da possibili
dade de paz entre o Paquistão e a índia. O papel
que o Brasil está desempenhando, em termos de po
lítica externa, será grandemente fortalecido com a
ratificação, pelo Congresso Nacional, do Tratado de
Não Proliferação Nuclear.

Mais do que isso, no momento em que a índia
e o Paquistão explodiram suas bombas, as relações
entre o Brasil e a Argentina passaram a ser vistas no
mundo como modelo entre potências que convivem
num espaço fronteiriço. Por quê? Porque Brasil e Ar
gentina já há muito permitem que suas instalações
sejam visitadas um pelo outro. O Brasil e a Argentina
já permitem também que a Agência Internacional de
Energia Atômica inspecione as suas instalações atô
micas.

Sr. Presidente, falo não apenas como Parla
mentar que tem como uma das perspectivas do seu
mandato a ratificação desse tratado. Na condição de
militante político, conheci esse processo no Brasil.
Várias vezes visitei a usina nuclear de Angra dos
Reis, inclusive fui obrigado a fechá-Ia durante três
meses, com a ajuda da Justiça. Várias vezes visitei
instalações militares, como Iperó, e, graças à boa
vontade do Exército, em Guaratiba pude ver também
as instalações que a instituição construiu com reator
a grafite.

Digo a todos aqueles que vêem na ratificação
desse tratado uma submissão aos Estados Unidos
que o Brasil tem condições de fazer a bomba atômi
ca. Não o faz por opção política, porque o Brasil de
cidiu inscrever a paz como um dos elementos funda
mentais e determinantes de sua política externa.
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Greenhalgh e Marcelo Déda (Relator: Depu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De-
tado Nilson Gibson). putado Haroldo Lima não está inscrito. S. Exa. vai

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora- encaminhar depois, como Líder. Na verdade, um De-
dores inscritos para discutir. putado fala contra e outro a favor.

Para falar contra a matéria, concedo a palavra O SR. FERNANDO GABEIRA - Pensei que
à nobre Deputada Joana Dare. fosse encaminhamento.

A SRA. JOANA DARe (PT - MG. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- do Haroldo Lima, V.Exa. vai falar como Líder. V.Exa.
dos, sou membro da Comissão de Relações Exterío- não está inscrito. Estamos ainda na fase de discus-
res e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados são.
e apresentei voto em separado contra a ratificação
da assinatura do TNP.

Tive essa atitude em razão de o Brasil ter leva
do quase trinta anos sem assinar esse tratado, que,
além de altamente discriminatório, prevê claramente
num dos artigos que seus estados-membros vão en
tabular de boa-fé uma política de desarmamento.

No fundo, ele não traduz uma política de desar
mamento e de não proliferação e não prevê prazos
para o desarmamento atômico no mundo. O que se
tem na realidade é uma sobreposição dos estados
membros possuidores de armas nucleares sobre os
não possuidores. É um tratado altamente discrimina
tório, que não possui qualquer mecanismo de decla
ração ou de verificação.

Desde o início, apresentei proposta na Comis
são. Daí por diante, não conseguimos mais ter um
debate amplo sobre o assunto. A partir do momento
em que o Brasil ratificar a assinatura do Tratado, a
Agência Internacional de Energia Atômica poderá ter
intromissão nos trabalhos de desenvolvimento atô
mico que hoje são feitos no País para fins pacíficos.

Pelo fato de meu partido ter assinado o Trata
do e por ser minoritária, votarei favoravelmente ao
TNT, mas com declaração de voto em separado
para sustentar minha posição inicial, já que não fui
convencida do contrário.

Com a aprovação do TNT, vai haver pressão,
sobreposição dos Estados Unidos, que são um país
nuclearmente armado, para que países não detento
res de armas nucleares não ofereçam resistência.
Também não há previsão para desarmamento nem
para não proliferação de armas nucleares.

Como minha posição sempre foi contrária a
isso e como não fui convencida do contrário, repito,
logo após a votação, gostaria de apresentar minha
declaração de voto em separado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Fernan
do Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, prefiro ouvir primeiro o Deputado Haroldo Lima.
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Orgulho-me de ser brasileiro neste momento e
me orgulharei muito mais se este Congresso ratificar
o Tratado de Não Proliferação.

Isso não significa, Sr. Presidente, que não pos
samos com o tempo obter melhoras nesse tratado e
determinar que os nossos interesses sejam atendi
dos. O Itamaraty também está disposto a fazer es
sas melhoras e a lutar por elas, mas neste momento
já será um grande passo para o Brasil e um grande
estímulo para a nossa política externa de paz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa a seguinte emenda de plenário:

PDC n2 575/97
EMENDA DE PLENÁRIO N2
AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2
575/97

Emenda n21

Acrescenta-se ao projeto de decreto legislativo
o seguinte artigo, que passa a ser o 22, renumeran
do-se o subseqüente:

•Art. 22 A adesão do Brasil ao presente
Tratado está vinculada ao entendimento de
que, nos termos do art. VI, serão tomadas
medidas efetivas visando a cessação em
data próxima da corrida armamentista nu
clear, com a completa eliminação de todas
as armas atômicas.·

Justificação

O Governo brasileiro sempre se recusou a as
sinar o Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas
Nucleares por considerá-lo discriminatório. Os Go
vernos brasileiros apontavam a sua unilateralidade:
ao mesmo tempo que impede países não-nucleares
de terem tais armas. O tratado nada exige daqueles
outros que detêm enormes arsenais nucleares, dan
do-lhes um tratamento privilegiado no tocante, nclu
sive, à aprovação de emendas, evitando deliberada
mente as que contrariem seus interesses.

O Tratado, na verdade, sedimenta o entendi
mento de que o mundo está dividido entre governos
·responsáveis·, que podem ter bombas atômicas e
os que não podem.

A Constituição de 1988 adotou dispositivo proi
bindo a utilização da energia nuclear para fins que
não sejam exclusivamente pacíficos.

Por outro lado, o Brasil já publicamente renun
ciou ao uso militar da energia atômica, renúncia esta
expressa em três acordos internacionais.

Nesse sentido, a adesão do Brasil ao Tratado
sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares deve
estar estritamente condicionada ao fato de que,
como Estado-parte, continuaremos a cumprir nossos
cornpromissos históricos e irrefutáveis na área de
não-proliferação nuclear, consagrados na Constitui
ção Federal, reiterando com credenciais ainda mais
le~lítimas os propósitos que norteiam a nossa política
exterior no que diz respeito à eliminação de todas as
armas de destruição em massa (nucleares químicas
e biológicas).

Essa adesão significará para nós o empenho
para que sejam tomadas medidas concretas e ur
geintes com vista à eliminação de todos os arsenais
atômicos, em linha com os compromissos assumi
dos pelas potências nucleares relativamente ao art.
VI do presente tratado.

O Brasil deve, portanto, perseguindo os objeti
vos da declaração, emitida em 9 de junho pelos Mi
nistros do Exterior do Brasil e de mais sete países,
intitulada "Em direção a um mundo livre de armas
nucleares: a necessidade de uma nova agenda",
propugnar pelo desarmamento nuclear completo no
âmbito dos mecanismos de revisão do TNP, de
modo a atenuar o seu caráter assimétrico, e pela ne
cl3ssidade de se aplicarem de forma plena os dispo
sitivos do art. IV com o objetivo de que seja o mais
desimpedido possível o fluxo internacional de bens e
tElcnologias para os usos pacíficos da energia nu
c'lear.

Enfatizamos a importância dessa Declaração,
no sentido de que reiteradamente conclama os paí
ses nuclearmente armados a promover medidas
imediatas para o desmantelamento e a destruição de
suas armas nucleares, iniciando pelo processo de
fletirada de suas armas da posição de alerta e ativa
ção. Da mesma forma louvamos a iniciativa dessa
declaração, que é um compromisso efetivo no rumo
da eliminação das armas nucleares e um significati
vo primeiro passo para que todas as nações do
mundo efetivem mecanismos de cooperação interna
c:ional visando a prevenção da proliferação dessas
armas, com o objetivo de construção de um mundo
livre de armas nucleares e para o surgimento de
uma era pós-nuclear mundial.

Estes são os motivos pelos quais julgamos de
extrema importância e necessidade a inclusão da
presente emenda ao projeto de decreto legislativo
que ratifica o Tratado sobre a Não-Proliferação de



18164 Quarta-feira I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1998

Armas Nucleares. Ela tem o sentido de explicitar,
com firme determinação, a posição que o Brasil tem
adotado internacionalmente no tocante à questão do
desarmamento nuclear.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - De
putado Haroldo Lima, Líder do PcdoB - Paulo Del
gado, PT - Wagner Rossi, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PMDB/PRONA - Elton Rohnelt, Vice-Lí
der do Governo - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
- Aécio Neves, Líder do PSDB - Dumo Pisanes
chi, Vice-Líder do PTB - OdeImo Leão, Líder do
PPB - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à emenda de plená
rio, em substituição à Comissão de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional, ao Sr. Jofran Frejat.

O SR. JOFRAN FREJAT (PPB - DF. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, esta emenda ao Pro
jeto de Decreto Legislativo n2 575-A, de 1997, diz
que a adesão do Brasil ao presente tratado está vin
culada ao entendimento de que, nos termos do art.
VI, serão tomadas medidas efetivas visando à ces
sação em data próxima da corrida armamentista nu
clear, com a completa eliminação de todas as armas
atômicas.

Esta emenda tem a aprovação e o acordo de
todos os Líderes, e pai·ece ser bastante justa, por
que o objetivo do Brasil, como país pacífico, é evitar
a corrida armamentista e o desenvolvimento de
bombas que possam exterminar a humanidade.

O parecer é favorável à aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Con

cedo a palavra ao Deputado Nilson Gibson, para
oferecer parecer à emenda, de plenário em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de Re··
dação.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, trata-se do Projeto de
Decreto Legislativo n2 575-A, de 1997, da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Foi
apresentada emenda de Plenário, de autoria do no
bre Deputado Haroldo Lima.

Registro que esse acordo é de grande impor
tância, havendo participação das potências atômi
cas, como Estados Unidos, União Soviética, França,
Reino Unido e China. O Brasil ingressa nessa área,
apesar de nunca termos acreditado que poderíamos
ingressar nesse seleto grupo.

A emenda altera a redação do art. VI, que dis
põe que cada parte do tratado compromete-se a en-

tabular, de boa-fé, negociações sobre medidas efeti
vas para a cessação da corrida armamentista.

A emenda altera totalmente o texto originário.
Todavia, foi uma proposta de conciliação de todos
os Líderes, inclusive do próprio Governo.

Apreciamos a matéria, dentro das limitações
regimentais que competem à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade
e juridicidade. Quanto à técnica legislativa, faço ape
nas uma pequena correção. Na expressão "nos ter
mos do art.", em vez de abreviar, deve-se escrever a
palavra artigo.

Salvo melhor juízo, o entendimento é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis
lativa. Parabenizo os Líderes pelQ acordo que foi
aqui formalizado, inclusive o Govemo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa, com pequena correção que o Sr. Relator
acaba de fazer e que, desde logo, é acolhida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Sr. Depu
tado Haroldo Lima.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o texto em dis
cussão tem enorme importância, como disse os Srs.
Deputados Fernando Gabeira e Joana Dare, e mere
ce certa reflexão da nossa parte.

Tem razão a Deputada Joana Darc em suas
ponderações. Há vinte anos ou mais o nosso País
tem se manifestado contrário a ratificar esse acordo.
Era necessário examinar o porquê. De repente, esta
mos agora ratificando o acordo.

O acordo estabelece medidas de não prolifera
ção do armamento atômico no mundo, e nosso País
tem a esse respeito uma posição muito clara, nítida
e eficiente.

O Deputado Fernando Gabeira mostrou que
esse preceito faz parte da Constituição Federal e
que já assinamos três acordos sobre a matéria, um
dos quais foi recentemente considerado uma espé
cie de modelo internacional a ser seguido eventual
mente pela índia e pelo Paquistão para evitar a proli
feração nuclear.

Portanto, sobre a postura da não proliferação
de armamento nuclear, nosso País tem posições
bem consistentes: não está buscando esse arma
mento. Resta saber por que ficamos agora a favor
desse tratado.

Num determinado instante, por iniciativa deste
Deputado e do Deputado Paulo Delgado, aqui pre
sente, procuramos discutir com o próprio Itamaraty
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as razões que nos estão levando a assinar agora um
tratado que não assinávamos antes. Na nossa opi
nião, o tratado é eminentemente discriminatório
quando determina que os países que não têm arma
mento nuclear não podem pesquisar a tecnologia do
urânio, mas os que já têm arsenal de destruição em
massa do planeta permanecem com seus arsenais.

É claro que o tratado não diz exatamente isso.
Seu item VI prevê a necessidade ou a possibilidade
de se tomarem medidas para acabar com os arse
nais nucleares existentes. Entretanto, há muitos
anos o acordo está em prática, e não se tomou me
dida alguma para destruir esses arsenais.

O tratado proíbe aos países de conhecimento
científico ascendente a pesquisa da tecnologia do
átomo, mas deixa de lado aqueles que já têm domí
nio dessa tecnologia. Em outras palavras, define paí
ses autorizados a ter bombas atômicas e países não
autorizados a isso.

Essa questão, altamente discriminatória, é que
nos levou a examinar melhor a matéria. Fomos ao
Itamaraty, estivemos discutindo com os senhores
embaixadores e verificamos que cabe a nós, no pre
sente momento, levar em conta certos aspectos do
problema.

Primeiro aspecto. Já existem cerca de 185 paí
ses vinculados à ONU, dos quais aproximadamente
180 são signatários desse tratado, fato que inequivo
camente é um dado objetivo. Não sejamos os últi
mos do mundo, os únicos fora desse acordo. a des
peito de ser ele discriminatório.

Mas como participar do processo de melhorá
lo? Fomos informados pelo Itamaraty de que existe
um mecanismo de revisão periódica desse tratado, e
participa desse esforço de revisão quem é signatá
rio. Estes podem opinar, podem propor modificaçõ
es. Os demais ficam de fora, protestando.

Acreditamos que seria correto admitir a possi
bilidade do nosso ingresso nesse acordo. Entretanto,
levamos em conta declaração feita em 9 de junho.
salvo engano, por nove Ministros de Estado, inclusi
ve o Ministro Lampreia, do Brasil. intitulada "Em Di
reção a um Mundo Livre de Armas Nucleares - a
Necessidade de uma Nova Agenda". Trata-se de
uma declaração substancial, de várias páginas, que
li atentamente e achei bastante positiva. Diversos
Ministros de Estado, de todo o mundo, inclusive do
Brasil e da Suécia, chamam a atenção para o fato de
que o tratado de não-proliferação está sendo defor
mado, porque só se volta contra os países emergen
tes e não toma medidas para liquidar com os arse
nais nucleares.

Discutimos o assunto~om o Deputado Paulo
Delgado e com outros Deputados. Levando ern con
ta os precedentes já e)(istElnteE na própria Casa, não
caberia a nós apresentar uma emenda modificativa
de um tratado intemacional éissinajo por 180 países,
mas sim uma emenda explicativa do nosso entendi
mento com relação a determinadc s itens do tratado,
expressamente com relação ao iÍl~m VI. Estaríamos
assinando o acordo EU'ltendendo que a política ae
não-proliferação nuclear deve gerar medidas práti
cas e de curto prazo para a extillção dos arsenais
nucleares já existentes.

O embaixador do Itamaraty com quem conver
samos achou que isso pod 3 até mesmo colaborar
para a posição pacifista do Brasil, pode ajudar-nos
no contexto internacional a argüiç ão de que o Con
gresso Nacional teria aprova do o ' ratado no entendi
mento de que ele implica medidas enérgicas e ele
curto prazo com o objetivo c:e atir!gir não apenas os
países que não têm armas, mas também de desar
mar os que já as pOSSlJl~m.

É nesse sentido que ef,tamo:; aprovando o pro
jeto, acreditando que ele representa uma medieia
muito positiva para o Brasil no cmte;<to internacio
nal.

O SR. PRESIDENTE (Mic~el Temer) - Pa''8
encaminhar a favor, concedo a pala Via ao nobre Depu
tado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCI()UVEIRA (PFL - PI::.
Sl~m revisão do orador.) -- fir. Pmsidente, creio que
o Brasil já vem tarde na aprovaçã:) de:5se tratado ele
nilo-proliferação de arlTlas n:Jcleales. O tratado com
pleta trinta anos amanhã, 12 de julho, e apenas cinco
países ainda não o subscreveram: Brasil, índia, Pa
quistão, Israel e Cuba.

E o acordo é atual, Sr. Prefidellte. Há poucos
dias, índia e Paquistão esta'/am élmeaçando o mun
do com suas bombas. O Brasil já deveria tê-lo subs
crit9 há muito tempo.

Não vejo nenhum proJlema E!rn se fazer uma
investigação para verifk::ar s3 a ellergia nuclelr está
s,endo utilizada para fins pécífico~ Oll para constru
ção de bombas atômicas. Nada ,jisso. Já conhece
mos o ciclo do átomo. Nenhurr país desconhece
que o Brasil tem condições de fa.:er a bomba atômi
ca. É uma opção política nossa rlão fazê-Ia. O País
está usando a energia. nue lear para fins pacíficos,
como faz a maior parte do rrundo

Além disso, o Brasil ja firm)lI acordo de não
proliferação de armas nucl3a.res com a Argentina.
Freqüentemente, argentinos, vêm ao Brasil observar
él pesquisa nesse setor, ou nós '!a.mos à Argentina
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com o mesmo objetivo, e há uma freqüente revisão
desse tratado. Num futuro bem próximo, visto que
chegamos atrasados mais uma vez, poderemos me
lhorar alguns dispositivos desse acordo.

Sr. Presidente, neste momento é fundamental
que o Brasil mostre ao mundo que está perseguindo
cada vez mais a tecnologia completa da energia nu
clear, mas para fins pacíficos, e não numa corrida
armamentista que não leva a lugar algum. Estão aí
os exemplos de outros países, que não quero citar
neste momento.

Mais uma vez, o instante se impõe. É um gran
de momento para o Brasil subscrever esse tratado,
sobretudo agora que estamos, mais uma vez, amea
çados pelas bombas atômicas de outros países,
como índia e Paquistão. O Brasil sai do clube restrito
daqueles que ainda não subscreveram o tratado
para passar para o clube daqueles que vão utilizar a
energia nuclear para fins pacíficos e para o bem da
humanidade, não para sua destruição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar contra, concedo a palavra à srª Deputada Joana
d'Arc.

A SRA. JOANA DARe (PT - MG. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, S,.as e Srs. Deputa
dos, quero apenas lembrar que o tratado permite
que se façam emendas ao texto, por maioria de vo
tos, mas desde que estejam incluídos todos os Esta
dos nuclearmente armados.

Louvo a iniciativa de fazer o desarmamento.
Sou favorável ao desarmamento, à não-proliferação
de armas nucleares no mundo - nossa própria
Constituição. é contra a proliferação de armas nu
cleares -, à utilização da energia atômica para fins
pacíficos. Mas é bom que fique claro que essa alte
ração, essa emenda feita pelos Líderes não será
aprovada, porque isso só aconteceria se os Estados
membros nuclearmente armados concordassem
com ela, e eles não vão concordar. Eles vão querer
continuar tendo a supremacia que têm sobre o mun
do. Não vão abrir mão disso. É exatamente isso que
quero enfatizar.

Essa alteração do texto só pode ser feita se os
Estados membros nuclearmente armados concorda
rem com ela. Como eles não vão concordar, não ha
verá alteração alguma. Digo que esta alteração será
inócua, apesar de louvar a iniciativa de todas as li
deranças, inclusive do meu próprio partido, no senti
do de que seja feito o desarmamento no mundo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra à Deputada Teima de Souza, para falar
a favor.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
na verdade, quero passar a palavra ao Deputado
Paulo Delgado, que está afoito para falar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Paulo Delgado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, não estou afoito.
Sou um dos co-autores desta emenda, que, eviden
temente, não demorou trinta anos para ser negocia
da. Mas daqui a uma hora, fará trinta anos que este
tratado está em discussão. Ele é do dia 12 de julho.

Desde a época do Líder José Machado, esta
mos trabalhando para construir a aprovação deste
tratado aqui no Congresso Nacional, e o Líder Mar
celo Déda incumbiu-me de negociar este acordo no
nosso campo nesta Casa com os outros partidos do
Parlamento e com o Governo brasileiro. E chegamos
a esta possibilidade de acordo.

Sou dos que acham que essa emenda é despi
cienda, mas o acordo é possível. Para que ele seja
aprovado e para que não cheguemos a 12 de julho
de 1998 assinando um acordo trinta anos depois, é
que pedi à minha Líder nesta sessão que pudesse
dizer isso no início da discussão.

Temos o art. 21 da Constituição. Lembro-me
muito bem de como ele foi escrito em 1988, quando
estabelecemos que o Brasil se livrava em seu espa
ço de armas nucleares e de pesquisas nucleares
para fins de destruição.

Foi uma longa discussão na Constituinte, e
isso vetou a possibilidade das pesquisas se desloca
rem para a questão da destruição. Foi isso que nos
permitiu assinar o Tratado de Tlatelolco, que desnu
clearizou a América do Sul. É a única área continen
tal do mundo desnuclearizada.

É uma data muito simbólica, Sr. Presidente, eu,
indicado por meu partido para fazer essa costura, e
o Deputado Haroldo lima discutimos as possibilida
des regimentais, porque, como disse o Líder Inocên
cio Oliveira, de um bloco de 190 países hoje signatá
rios da Carta das Nações Unidas, apenas cinco não
assinam o TNP, e entre esses cinco está o Brasil.
Os outros, conhecemos quem são.

Assim sendo, creio que é uma decisão muito
importante.

Agradeço a minha Líder TeIma de Souza. Meu
partido é rígido como um tratado multilateral, só per
mite que seus Líderes encaminhem a votação, e in
felizmente não sou Líder nem Vice-Líder do meu
partido, que tanto prezo e ao qual dedico parte subs
tancial de minha vida.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em ple
nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte
Emenda, com parecer pela aprovação.

Acrescente-se ao projeto de decreto legislativo
o seguinte artigo, que passa a ser o 22, renumeran
do-se o subseqüente:

"Art. 22 A adesão do Brasil ao presente
tratado está vinculada ao entendimento de
que, nos termos do artigo VI, serão tomadas
medidas efetivas visando a cessação em
data próxima da corrida armamentista nu
clear, com a completa eliminação de todas
as armas atômicas."

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExD a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal vota "sim".

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota a favor.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota a
favor.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
A SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex!! a palavra.
A SRA. JOANA DARC (PT - MG. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, apresento declaração
de voto em relação à matéria aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!!
pode encaminhá-Ia à Mesa, Deputada Joana d'Arc.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 575, DE 1997

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1-2 É aprovado o texto do Tratado sobre a

Não··Proliferação de Armas Nucleares, concluído em
12 dl3 julho de 1968, com vista à adesão pelo Gover
no brasileiro.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido tratado, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I da Constituição Federal acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.

(Pausa.)
APROVADO, com um voto contrário.
SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

reviisão do orador.) - Sr. Presidente, queria fazer
uma sugestão. Seria bom que o Presidente reunisse
a imprensa e usasse um curto momento da televisão
para comunicar ao Brasil que o Congresso brasileiro
ratificou este tratado.

O Presidente vai considerar esta possibilidade.
Eu acho importante, uma vez que aprovamos a maté
ria às 11 horas da noite. A imprensa não se deu conta
da relevância deste momento, mas é um dado impor
tante na nossa política intemacional e acredito que o
Congresso brasileiro vai precisar comunicar isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu o fa
rei se houver imprensa ainda presente.

Mas temos ainda dois projetos para votar. En
tão, continuaremos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bro a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 575-B, DE 1997

Aprova o texto do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares,
concluído em 12 de julho de 1968, com
vista à adesão pelo Governo Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 12 Fica aprovado o texto do Tratado sobre
a Não-Proliferação de Armas Nucleares, concluído
em 19. de julho de 1968, com vista à adesão pelo Go
verno brasileiro.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido tratado, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 22 A adesão do Brasil ao presente tratado
está vinculada ao entendimento de que, nos termos
do art. VI, serão tomadas medidas efetivas visando à
cessação, em data próxima, da corrida armamentista
nuclear, com a completa eliminação de todas as ar
mas atômicas.

Art. 32 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Nil
son Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa a seguinte Declaração de Voto da Deputada
Joana d'Are.

Sou favorável ao desarmamento nuclear e à
não-proliferação de armas atômicas, bem como sou
apologista da utilização de energia nuclear para fins
pacíficos.

Acho que o Brasil deve continuar na sua traje
tória ímpar de lutar pelo desarmamento nuclear e
não-proliferação de armas atômicas, inclusive, cons
ta da sua constituição que somente utilizará a ener
gia nuclear para fins pacíficos. Esta posição brasilei
ra está manifestada também por meio de diversos
compromissos internacionais acordados: ABACC em
1991, AIEA de 1991 e o Tratado de Tlatelolco de
1967.

Discordo da ratificação da assinatura do TNP
pelo Brasil, porque nada contribuirá para aumentar
os esforços em prol do desarmamento nuclear e a
não-proliferação, pois ele não abrange o componen
te "desarmamento" que implicaria desativação de
todo arsenal existente.

Na verdade o TNP - "que é o tratado de não
proliferação de armas nucleares", não passa de in
tenção expressa em seu nome, pois o conteúdo do

tratado não reflete efetivamente uma política de de
sarmamento e não-proliferação.

Isto porque:

12) É um tratado discriminatório pois estabele
ce um grande desequilíbrio entre os direitos e obri
gações das potências nucleares e os países despro
vidos de armas nucleares, dividindo o mundo em
dois blocos: o dos países que já possuíam armas
nucleares (e poderiam continuar a tê-Ias) e os paí
ses que não as tinham;

22) O TNP permite o incremento indiscriminado
do arsenal de armas nucleares pelos países que já as
possuíam em 12 de janeiro de 1967, seja em quanti
dade, seja em sofisticação (proliferação vertical);

32) Os países não-detentores de armas nuclea
res se obrigam a colocar todas as suas atividades
nucleares sob controle internacional; os detentores
dessas armas a nada se obrigam, o que subverte os
consagrados princípios da reciprocidade, da igualda
de jurídica dos povos e o pressuposto do mútuo be
nefício, implícito em uma avença de condições jus
tas e igualitárias;

42) O tratado propiciou a criação de um oligo
pólio nuclear: adesão ao tratado não garante o aces
so à tecnologia nuclear, pois aqueles países já de
tentores criaram o clube de Londres e nele estabele
ceram uma lista de processos, materiais e equipa
mentos que não podem ser exportados;

52) O TNP não favorece o desarmamento: as
promessas das potências nucleares em prol do de
sarmamento foram incorporadas ao texto em termos
vagos e diluídos;

62) O alcance e os processos do sistema de
supervisão e controle previstos no TNP impõem uma
série de obstáculo ao desenvolvimento autônomo da
energia nuclear para fins pacíficos, além de ensejar
o vazamento de segredos tecnológicos e industriais.
Na prática, as salvaguardas do TNP oferecem aos
países desenvolvidos a faculdade de inspecionar o
grau de desenvolvimento dos países emergentes na
área nuclear, sem reciprocidade alguma;

79.) A assinatura do TNP não garante o desen
volvimento nuclear para fins pacíficos: a partir da 11ª
Conferência de Avaliação do TNP (Genebra, 11 de
julho a 7 de setembro de 1980) fortaleceu-se entre
certos países supridores-capitaneados pelos EUA e
pelos escandinavos a convicção de que, mesmo a
um estado signitário do TNP, só lhe poderiam ser
fornecidos materiais, equipamentos e tecnologia que
fossem condizentes com suas reais necessidades e
caberia aos supridores arbitrar quais seriam as reais
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necessidades dos' importadores, impondo por esta
via, indisfarçado colonialismo tecnológico;

82) Países detentores de armas nucleares não
assinaram o TNP: a França detonou seu primeiro ar
tefato nuclear em 1960, a República Popular da Chi
na, em 1994 e a índia, em 1974. O tratado revelou
se inócuo ao caracterizar, como detentores, apenas
EUA, URSS e a Grã-Bretanha;

92) O Brasil, coerente na defesa do princípio da
não-proliferação (mas não nos termos discriminató
rios do TNP), já é signatário:

9.1) do Tratado da Antártida, em 1959, que
proíbe qualquer explosão nuclear e depósitos de re
jeitos radioativos no continente antártico;

9.2) do Tratado de Moscou, em 1963, de pros
crição e Experiências com Armas Nucleares na At
mosfera, no Espaço Cósmico e sob a água;

9.3) do Tratado sobre Princípios Regulares de
Atividades dos Estados na Exploração e no Uso do
Espaço Cósmico, inclusive a Lua e Demais Corpos
Celestes, em 1967, que proíbe a colocação em órbi
ta, em torno da Terra, de objeto portador de armas
nucleares e estabelece que a utilização da Lua e dos
demais corpos celestes será feita, exclusivamente,
para fins pacíficos; e,

9.4) do Tratado sobre Proibição da Colocação
de Armas Nucleares e Outras Armas de Destruição
em Massa no Leito do Mar e no Fundo do Oceano
em seu Subsolo, em 1971;

1(2) No âmbito regional, o Brasil assinou em
1967 e ratificou o Tratado de Tlatelouco, de Proscri
ção de Armas Nucleares na América Latina e inau
gurou na História a formação de uma zona desnu
clearizada em uma parte habitada da Terra. É de no
tar que o Brasil não abriu mão dos requisitos esta
belcidos para a plena vigência desse tratado (art.
28), o que inclui, entre outros itens, a adesão de to
dos os países da região e o cumprimento integral
das obrigações das potências nucleares e dos paí
ses com jurisdição sobre territórios que fazem parte
da área de aplicação do Tlatelouco;

112) A Constituição brasileira, ao dispor no seu
art. 21 que "toda atividade nuclear será somente
para fins pacíficos e mediante aprovação do Con
gresso Nacional", além de adotar uma iniciativa so
berana proclama um compromisso unilateral, assu
mido de modo espontâneo, juridicamente perfeito e
institucionalmente bastante eficaz.

122) O TNP fala em proibir testes nucleares,
mas não estabelece, não prevê sanção para os Es
tados-Partes que não cumprem tal determinação 
testes na França e no Atol de Muroroa.

132) Não possuir mecanismo de Declaração e
Verificação (CPAO) e não define medidas efetivas
para monitoramento da utilização da energia nuclear
pelos países nuclearmente armados.

142) O TNP recomenda que os Estados-Partes
celebrem acordo com a AIEA om a finalidade de
cumprir os termos do tratado e aplicar as salvaguar
das.

Este dispositivo torna o tratado mais desigual
ainda, pois permite situações particulares para cada
acordo celebrado, o que desconfigura o caráter de
universalidade desejável a todos os instrumentos in
ternacionais.

152) No art. IV aborda um compromisso vago
de intercâmbio tecnológico. A prática internacional
nos mostra que não existe transferência gratuita de
tecnologia.

162) O art. V da TNP institui a autorização im
plícita para realização de explosões nucleares, sob o
pretexto de que as aplicações pacíficas advindas
dessa prática seriam tornadas acessíveis aos esta
dos não-nuclearmente armados.

172) Art. VI conclama os Estados-Partes a te
rem "boa-fé" na entabulação de negociações com a
finalidade de estancar a corrida armamentista se o
problema fosse usar a "boa-féM

, não haveria necessi
dade de tratados e acordos intemacionais.

182) O TNP permite que se faça emendas ao
texto por maioria de votos mas desde que estejam
incluídos todos o estados nuclearmente armados.

Estas são as razões mais do que suficientes
para não concordar com a ratificação deste tratado
pelo Brasil.

Assinatura Gabinete
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-8-

PROJETO DE LEI N2 2.595, DE 1996
(Do Tribunal de Justiça do DF

e Territórios)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n2 2.595, de 1996, que dispõe sobre a
Organização Jurídica do Distrito Federal e
dos Territórios, pendente de pareceres das
Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, ao Sr. Deputado Agnelo Quei
roz.

O SR. AGNElO QUEIROZ (PCdoB - DF. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Projeto de Lei n2 2.595, de 1996, tinha por
finalidade uma reorganização da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios. Entretanto, depois de ex
tensas negociações, inclusive com a participação de
V. Exª, do Governo e do Presidente do Tribunal de
Justiça, estamos apresentando um substitutivo, já de
conhecimento de todos os Líderes, que reduz subs
tancialmente o projeto, restringindo principalmente a
adaptação da atual legislação, que sofreu muitas al
terações depois de 1991, sobretudo em decorrência
da Lei n2 9.099, de 1995, que disciplina os juizados
especiais cíveis e criminais, em obediência ao man
damento constitucional, para conciliação, julgamento
e execução de causas cíveis de menor complexida
de e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante processo oral e sumariíssimo.

A implantação dessas medidas encontra-se
contemplada no projeto atual e irá propiciar à popu
lação uma justiça mais barata, ágil e eficaz, descon
gestionando as varas atuais. De maneira que vamos
dar condições para que a Justiça seja ágil, o que to
dos desejamos.

Então, foi o possível da negociação, sobretudo
restringindo substancialmente nos juizados .cíveis e
criminais os juizados especiais.

O resto do projeto fica, na própria negociação,
para ser encaminhado normalmente aqui posterior
mente.

Então, damos como muito justo e bastante en
xuto o projeto, deixando a outra parte para posterior
encaminhamento do Tribunal de Justiça e tramitação
nesta Casa ainda no segundo semestre.

PARECER ESCRITO ENCAMINHA
OOÀMESA:

COMISSÃO DE TRABALHO DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEI N2 2.595, DE 1996

Dispõe sobre a organização judiciá
ria do Distrito Federale dos Territórios.

I - Relatório

A presente proposta visa a organizar a Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, anualmente re
gulada pela Lei n2 8.185, de 1991, com as alteraçõ
es introduzidas pelas Leis n2s 8.407, de 1992 e
9.248, de 1995, para adequá-Ias à atual realidade.

O projeto, extenso, constituiu-se de 99 artigos
divididos em três livros, os quais, por sua vez, estão
subdivididos em títulos, capítulos e seções, e, con
tém, ainda, seus anexos. O primeiro livro trata da
estrutura da Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, abrangendo a sua composição, funciona
mento e competências, inclusive da Justiça Militar.
O segundo livro dispõe sobre os serviços auxiliares,
sua classificação, competência e pessoal e o último
sobre as disposições gerais de natureza transitória.

No total geral, são criadas 75 novas varas e
extintas 9 nas diversas circunscrições jurídicas, pas
sando o Distrito Federal a contar com 184 varas con
tra os atuais 118. O quadro da magistratura passa
dos atuais 259 para 380, com um acréscimo de 121
cargos, enquanto o dos serviços auxiliares é aumen
tado em 2.416 cargos, passando de 2.983 para
5.399, tendo sido colocados em extinção 113 cargos
e extintos outros 74. Os cargos em comissão pas
sam de 251 para 253, com a criação de 35 novos
DAS na Secretaria do Tribunal de Justiça do DF e 67
nos ofícios judiciais.

Posteriormente, por meio do Ofício GP
n2 2.857, de 22 de maio passado, o Tribunal propõe
alterações no seu próprio projeto. Dentre outros
aspectos, cria duas novas Varas de Família. Órfã
os e Sucessões no Gama e aumenta o quadro da
Magistratura em mais dois, o dos serviços auxilia
res em 25 e os cargos em comissão em 9. Os car
gos em extinção são diminuídos em 3 e os extintos

. em 42. .

De acordo com o despacho retificado do Pre
sidente desta Casa a proposição foi encaminhada
à Comissão de Trabalho, Administração e Servi
ços Públicos, à Comissão de Finanças e Tributa
ção e à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. .



Julho de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 1 18171

11- Voto do Relator

A lei que atualmente trata da organização judi
ciária do Distrito Federal e dos Territórios tem ape
nas seis anos. Entretanto, como bem lembra o ilus
tre autor, nesse período o DF assistiu a uma explo
são demográfica sem correspondência em outras re
giões do País que, somada às diversas e significati
vas alterações na legislação, tornaram obsoleta a or
ganização atual.

Com o aumento populacional, na forma de no
vas cidades-satélites, assentamentos, condomínios
e invasões, a conseqüência inevitável foi o aumento
dos problemas e conflitos que, no final, cabe à Justi
ça solucionar. Apenas para exemplificar, no período
mencionado o número de ações ajuizadas mais do
que dobrou.

Por outro lado, desde a edição da atual lei, em
14 de maio de 1991, ocorreram profundas alterações
na legislação, especialmente em decorrência da lei
n2 9.099, de 1995, que disciplina os Juizados Espe
ciais Cíveis e Criminais, em obediência a manda
mento constitucional para conciliação, julgamento e
execução de causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, me
diante os processos oral e sumariíssimo. A implanta
ção dessa medida encontra-se contemplada no pro
jeto visando apropiciar a população uma justiça mais
barata, ágil e eficaz e descongestionar as demais
varas, que dessa maneira, poderão dar andamento
mais rápido aos processos de maior complexidade e
às infrações mais graves.

Tornaram-se freqüentes e habituais as acusa
ções de uma justiça lenta e morosa que não atende
aos anseios da sociedade. Entretanto, há de se co
nhecer o outro lado do problema, ou seja, uma orga
nização que se tomou obsoleta e já não mais atende
às necessidades da população, assim como o qua
dro de magistrados e dos serviços auxiliares, muito
aquém do desejado, que vem se desdobrando para
evitar o colapso total da justiça. É surgida, para dotá
la de condições que ainda não são as ideais, em vis
ta da situação econômica do País, mas que são as
estritamente necessárias para o cumprimento da sua
nobre missão pelo qual a sociedade tanto anseia.

Na justificativa ao projeto, assim se manifesta o
autor: "Não se ignora o momento crítico por que pas
sa a Nação, em face da escassez de recursos finan
ceiros. Todavia, não se pode colocar as questões de
acesso do cidadão à Justiça sob essa ética. O Esta
do não pode negar ao cidadão o atendimento míni
mo indispensável a lhe assegurar o exercício de
seus direitos. O incremento populacional, a crescen-

te complexidade das relações sociais e o anseio fun
damentai do exercício da cidadania impõem uma
prestação jurisdicional de elevada qualidade, bem assim
pronta e célere resposta às necessidades do povo".

Os demais aspectos da proposta podem assim
ser resumidos:

a) a instalação dos 56 Juizados Especiais a se
rem criados não irá sobrecarregar em demasia o
Erário, pois estima-se que se manterão em boa par
te, com a receita proveniente das multas em virtude
da suspensão do processo e da transação penal
prevista na lei n2 9.099, de 1995;

b) as outras 10 varas a sere.m criadas repre
sentam o mínimo indispensável, não retratando o
brutal aumento da demanda por ações - como
exemplo, o volume de feitos cresceu, na Vara de Re
gistros Públicos e Precatória, 660% no período, e na
de Falências e Concordatas, 327%;

c) a criação de mais um cargo de Assessor de
Desembargador, ao invés de aumentar o número
destes, o que se traduziria em gastos. com gbinete,
servidores, espaço físico, mobiliário e demais equi
pamentos foi a alternativa menos onerosa para fazer
face ao número de recursos interpostos que aumen
tou proporcionalmente ao de ações;

d) a criação de 29 novos cargos de médico
deve-se ao grande número de perícias necessárias
em processos judiciais as quais eram executadas
por profissionais da Fundação Hospitalar e do Insti
tuto de Medicina legal até 1994, quando foram sus
pensos em decorrência de suas próprias carências.

e) a implantação das novas varas se fixará no
prazo de três anos, à proporção de um terço por
ano, para não impactar de uma só vez o Erário;

f) a construção dos prédios dos Fóruns da Jus
tiça do Distrito Federal será custeada pela taxa judi
ciária criada pelo art. 20 do Decreto n2 115, de 1967.

Quanto às emendas propostas pelo autor, as
justificativas são as seguintes;

a) incisos XXIII e XXIV do art. B2 incluem as
pectos importantes da competência do Tribunal;

b) alínea b do inciso IV do art. 20 cria mais
duas Varas de Família, Órfãos e Sucessões no
Gama, redimensionado em função de crescente aflu
xo da população a essa circunscrição judiciária;- -

c) incisos 111 do art. 23 e VII do art. 26 tratam
de matéria relativa ao processo regulado pela lei n2
9.099, de 1995;

e) arts. 49, 50 e 72, regulam situações próprias
da atividade dos Juízes de Direito Substitutivos;

f) § 19. do art. 59 inclui na lei, regra regimental,
dada a sua importância.



o Congresso I'lacional decreta:
Altera a Lei n2 8.185, de 14-5-1991, alterada

pela Lei n2 8.407, de 10-1-1992, que dispõe sobre a
Organização Judiciária do Distrito Federal e Territó
rios e cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Art. 12 Os arts. 18, com as modificações de
seus incisos e parágrafos; art. 25, acrescido do inci
so VII; art. 33, acrescido do arts. 33 A a 33 E, da Lei
n2 8:185, de 14-5-1991, alterada pela Lei n2 8.407,
de 10-1-92, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito
Federal compreende:

1- Varas com competência em todo o Território
do Distrito Federal:

a} oito Varas de Fazenda Pública;
b) uma Vara da Infância e da Juventude;
c} uma Vara de Execuções Criminais;
d) uma Vara de Falências e Concordatas;
e} uma Vara de Registos Públicos;
1f} duas Varas de Precatórias;
g) uma Vara de Acidentes do Trabalho;
h) quatro Varas de Entorpecentes e Contraven

ções Penais;
i} Auditoria Militar

Julho de 1998

de 1998. - Depu-

Substítutivo

----------

11 - Circunscrição Especial Judiciária de Brasí-

a) vinte Varas Cíveis;
b) sete Varas de Família;
c} uma Vara de Órfãos e Sucessões;
di) oito Varas Criminais;
e} um Tribunal do Júri;
f} três Varas dos Delitos de Trânsito;
g} dez Varas dos Juizados Especiais Cíveis;

lia:
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g} caput do art. 73 corrige erro de concordân- Ante o exposto, somos pela constitucionalída-
cia gramatical. de, IEigalidade, juridícidade e boa técnica legislativa,

h} arts. 76, 78 e 79: referem-se à designação e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei em
de serventuários; apreço, nos termos do substitutivo que apresenta-

i} arts. 73, inciso 11, 75, 85, caput e § 22, 86, mos anexo.
88, 89, 90, 91 e 92 e Anexo IV: adaptaram o texto à Sala das Sessões de
nomenclatura dos cargos resultantes da Lei n2 tado l~gnelo Queiroz, Relator.

9.421, de 1996; SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO
j} anexo I: acrescenta mais dois cargos de Juiz PROJETO DE LEI N2 2.595, DE 1996

de Direito em função da criação das duas Varas de (Do Tribunal de Justiça do
Família, Órfãos e Sucessões no Gama; Distrito Federal e Territórios)

I} anexo 11: acrescenta 25 cargos de programa- Dispõe sobre a Organização Judiciá-
dor de computador no quadro de serviços auxiliares; ria e cria os Juizados Especiais Cíveis e

m} anexo 111: acrescenta 9 funções comissiona- Criminai;,; do Distrito Federal e Territó-
das, sendo 5 FC-8 e 4 FC-9; rios.

n} anexo V: retira da relação de cargos em ex-
tinção os 3 referentes a Agente de Cinefotografia e
Microfilmagem:;

o} anexo VI: retira da relação de cargos em ex
tinção 17 referentes a Inspetor de Segurança ,Judi
ciária e 25 de Assistente de taquígrafo Judiciário.

Além das emendas efetuadas pelo próprio au
tor, acima descritas que para todos os efeitos podem
ser consideradas como originários, esse Relator ou
viu, acuradamente, todos os segmentos porventura
envolvidos, em especial os magistrados, os servido
res judiciais e das servent.ias extrajudiciais, por slJas
entidades representativas, acolhendo o que de me
lhor pareceu encontrar em suas sugestões, com o
cuidado extremo de não acarretar aumento das des
pesas já consignadas no projeto.

Encaminhado o Relatório, origina.lmente, à Co
missão de Trabalho, Administração e Servlço Públi
co, foi pedido vistas do projeto, interrompendo-se a
sua tramitação, por orientação da área econômica
do Governo, sob a alegação de que não haveria re
cursos disponíveis para atender à sua implementa
ção.

Estabeleceu-se intensa negociação, com a par
ticipação inclusive dos presidentes do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e desta Casa, com a área
econômica do Governo, buscando-se um consenso
que permitisse a sua votação ainda nesta sessão le
gislativa.

Resultado dessa negociação, estabeleceu-se
um patamar mínimo que atendesse as necessidades
mais emergenciais do Judiciário, com gastos que
área econômica julgou razoáveis no momento pre
sente. Em decorrência, elaboramos substitutivo nos
exatos termos acordados, que trazemos à aprecia
ção desta Casa.



SEÇÃO IX
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Art. 33 A - Aos Juizados Especiais Crveis e
Criminais compete a conciliação, processo, julga
mento e execução, nas causas de sua competên
cia, ressalvado o disposto no art. 25, inciso VII,
desta lei.

111- Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
a) cinco Varas Cíveis;
b) quatro Varas de Família, Órtãos e Sucessões;
c) três Varas Criminais;
d) um Tribunal do Juri;
e) uma Vara dos Delitos de Trânsito;
f) cinco Varas dos .Juizados Especiais Cíveis;
g) três Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais;
IV - Circunscrição Judiciária do Gama:
a) duas Varas Cíveis;
b) três Varas de Família, Órfãos e Sucessões;
c) um Tribunal do Juri e Delitos de Trânsito;
d) duas Varas Criminais;
e) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
f) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
V - Circunscrição Judiciária de Sobradinho
a) duas Varas Cíveis;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal de Júri e De

litos de Trânsito;
c) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
VI - Circunscrição Judiciária de Planaltina;
a) uma Vara Cível;
b) uma Vara de Família, Órfãos e Sucessões;
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De

litos de Trânsitos;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
e) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
VII - Circunscrição Judiciária de Brazlândia:
a) uma Varas Crvel;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal de Júri e De

litos de Trânsito;
c) duas Varas dos Juizados Especiais Cí

veis;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
VIII - Circunscrição Judiciária de Ceilândia:
a) três Varas Crveis;
b) quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões;
c) cinco Varas Criminais;
d) um Tribunal do Juri;
e) cinco Varas dos Juizados Especiais Cí-

veis;
f) três Varas dos Juizados Especiais Criminais.
IX-- Circunscrição Judiciária de Samambaia:
a) três Varas Cíveis;

nais
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h} cinco Varas dos Juizados Especiais Crimi- b} três Varas de Família, Órlãos e Sucessões;
c) um Tribunal do ,j(íri;
d) três Varas Criminais e Delitos de Trânsito;
e) três Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
f) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi

nais.
X - Circunscrição Judiciária do Paranoá:
a) uma Vara Cível.
b) uma Vara de Família, Órfãos e Sucessões;
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De

litos de Trânsitos;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
e) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi

nais.
XI- Circunscrição Judiciária de Santa Maria:
a) uma Vara Cível, de Família, Órfãos e Suces

sões;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De

litos de Trânsito;
c) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi

nais.
§ 12 - .

§ 22 - As Áreas de jurisdição das Circunscriçõ
es Judiciárias do Distrito Federal correspondem as
das respectivas Regiões Administrativas, com
preendo-se as do Núcleo Bandeirante, Candango
lândia, Riacho Fundo, Guará I e 11, Cruzeiro, Lago
Sul e Lago Norte na Circunscrição Especial Judi
ciária de Brasília; a de Águas Claras na Circunscri
ção Judiciária de Taguatinga; a do Recanto das
Emas na Circunscrição Judiciária de Samambaia e a
de São Sebastiã.o na Circunscrição Judiciária do Pa
ranoá.

§ 32 Ocorrendo a criação de Regiões Adminis
trativas, estas permanecerão sob área de jurisdição
da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido des
membrado o território respectivo. (NR)

Art. 25 .
VII - a execução das penas e o acompanha

mento das condições da suspensão do processo, na
forma da Lei n2 9.099, de 26-9-1995, inclusive se de
correntes do cumprimento de Carta Precatória.
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SUBSEÇÃO I
Dos Juizados Especiais Cíveis

Art. 33 B - O processo instaurar-se-á com a
apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria
do Juizado.

§ 12 O pedido escrito será apresentado à distri
buição.

§ 22 O pedido oral será reduzido a termo pe
rante a Secretaria de qualquer dos Juizados e leva
do à distribuição.

§ 32 Onde houver apenas uma Vara, o proces
so se instaurará perante a Secretaria do Juizado,
que fará a comunicação ao Serviço de Distribuição
para fins de registro.

SUBSEÇÃO 11
Dos Juizados Especiais Criminais

Art. 33 C - O Juizado Especial Criminal tem
competência para conciliação, processo e julgamen
to das infrações penais de menor potencial ofensivo,
assim consideradas as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior
a um ano, executados os casos em que a lei preveja
procedimento especial:

SUBSEÇÃO 111
Das Turmas Recursais

Art. 33 D - As Turmas Recursais, em número
de duas, denominadas Turma Recursal Cível e Tur
ma Recursal Criminal, serão compostas, cada uma,
de três Juízes de Direito titulares e três suplentes es
colhidos pelo Conselho Especial dentre os integran
tes da primeira quinta parte da lista de antigüidade,
para exercício de suas funções por dois anos, permi
tida a recondução.

Parágrafo único. As Turmas Recursais serão
presididas pelo seu componente mais antigo, em ro
dízio anual, coincidindo a duração do mandato com
o ano judiciário.

Art. 33 E - Compete à Turma Recursal Cível
julgar os recursos relativos a decisões proferidas pe
los Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal e
os embargos de declaração a seus acórdãos.

Art. 33 F - Compete à Turma Recursal Crimi
nal julgar os recursos relativos a decisões proferi
das pelos Juizados Especiais Criminais do Distrito
Federal e os embargos de declaração a seus acórdãos.

Art. 2.Q As demais normas necessárias à insta
lação e funcionamento dos Juizados Especiais serão
objeto de Resolução do Tribunal de Justiça do Distri
to Federal e Territórios sempre observado o que de
termina a Lei n2 9.099/95.

Art. 32 São acrescidos ao Quadro Permanente
de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Fede
ral e Territórios os cargos constantes do Anexo I e as
funções comissionadas conforme Anexo 11 desta lei.

Art. 4!! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, de de 1998. - Deputado
Agnelo Queiroz, Relator.

ANEXO I (ART. 32 DA LEI N.Q , DE
DE DE 1998)

CargolDenominação N.Q de Cargos a
Criar

Juiz de Direito 60

Juiz de Direito Substituto 50

Analista Judiciário 380

Técnico Judiciário 580

ANEXO 11 (ART. 32 DA LEI N.Q , DE
DE DE 1998)

FunçõesJNível W de Funções a
Criar

FC09 66

FC08 1

FC05 120

FC03 60

FC01 60

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
ao Sr. Deputado Osório Adriano.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, estando o Projeto de Lei n2 2.595, de 1996,
de conformidade com as exigências do ciclo orça
mentário e sendo de mérito indubitável para a socie
dade, cumpre-me, pela Comissão de Finanças e Tri
butação, votar pela sua adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela aprovação, nos termos
do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Admi-
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nistração e SelViço Público, proferido pelo nobre De
putado Agnelo Queiroz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Benedito Domingos.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB - DF.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, trata-se do Projeto de Lei n2 2.595, de
1996, que dispõe sobre a organização judiciária do
Distrito Federal e dos Territórios. O autor é o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal, e o Relator é o Deputa
do Agnelo Queiroz, que, na forma do seu substituti
vo, simplificando bastante o projeto, procura atender
às várias circunscrições judiciárias de Brasília e das
suas cidades satélites, muitas delas com população
superior à de muitas capitais do Brasil.

Sabemos que o custo judicial hoje se torna
muito oneroso devido ao procedimento demorado, e
esses juizados de causas especiais, primeiro nas
áreas cíveis e criminais, sem dúvida nenhuma, vêm
preencher uma lacuna e agilizar a Justiça, pois sa
bemos que justiça tardia se torna uma injustiça.

Sr. Presidente, V. EXª, que se empenhou tanto
para que esse projeto fosse aprovado hoje, como
ex-Procurador da Justiça e como ex-Secretário de
Justiça do Estado de São Paulo, sabe perfeitamente
da grandeza e da necessidade desses juizados de
causas especiais.

Verificamos que o projeto não fere preceito
constitucional algum. No seu aspecto legal, somos
pela sua juridicidade, e na parte técnica, somos pela
boa técnica legislativa.

Portanto, somos pela sua aprovação, porque
acreditamos ser de grande importância para a popu
lação do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria.

Para falar a favor, concedo a palavra ao nobre
Deputado Jofran Frejat.

O SR. JOFRAN FREJAT (PPB - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, V. EXª é testemu
nha do início desse projeto. Levamos a V. EXª, com
o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Fede
ral, a preocupação no sentido de ver aprovado este
projeto, que cria varas especiais e juizados de pe
quenas causas em todo o Distrito Federal. V. EXª de
imediato acolheu a sugestão e trabalhou junto às li
deranças e ao próprio Governo para que se conse
guisse enxugar o projeto, oriundo do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e que vai desafogar um
pouco a Justiça na nossa Capital, onde já se distri-

buem senhas para que as pessoas sejam atendidas.
Elas são distribuídas tanto no Plano Piloto como em
várias cidades satélites.

Adianto a V. EXª que apresentamos emenda à
LDO assegurando recursos para a criação dessas
varas especiais, a qual já foi acolhida no substitutivo
do Relator. Nessas condições, aprovado o projeto,
para o ano que vem já teremos recursos assegura
dos no Orçamento para a constituição dessas varas
especiais.

Portanto, nossa posição é de pedir o apoio
para a aprovação deste projeto de lei.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Relator

designado pela Mesa em substituição à Comissão
de Trabalho, de Administração e SelViço Público, ao
apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou subme
ter a votos o seguinte:

Substitutivo

O Congresso Nacional decreta:
Altera a Lei ng 8.185, de 14-5-91,alterada pela

Lei n2 8.407, de 10-1-92, que dispõe sobre a Organi
zação Judiciária e cria os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais.

Art. 19 - Os arts. 18, com as modificações de
seus incisos e parágrafos; art. 25, acrescido do inci
so VII; art. 33, acrescido dos arts. 33 A a 33 E, da
Lei n2 8.185, de 14-5-91, alterada pela Lei n2 8.407
de 10-1-92, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito
Federal compreende:

1- Varas com competência em todo o Território
do Distrito Federal:

a) oito Varas de Fazenda Pública;
b) uma Vara da Infância e da Juventude;
c) uma Vara de Execuções Criminais;
d) uma Vara de Falências e Concordatas;
e) uma Vara de Registros Públicos;
f) duas Varas de Precatórias;
g) uma Vara de Acidentes do Trabalho;
h) quato Varas de Entorpecentes e Contraven-

ções Penais;
i) Auditoria Militar.
11- Circunscrição Especial Judiciária de BrasOia:
a) vinte Varas Cíveis;
b) sete Varas de Família;
c) uma Vara de Órfãos e Sucessões;
d) oito Varas Criminais;
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e) um Tribunal do Júri;
f) três Varas dos Delitos de Trânsito;
g) dez Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
h) cinco Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
111- Circunscrição Judiciária de Taquatinga:
a) cinco Varas Cíveis;
b) quatro Varas de Famma, Órlãos e Sucessões;
c) três Varas Criminais;
d) um Tribunal do Júri;
e) uma Vara dos Delitos de Trânsito;
f} cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
g) três Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
IV - Circunscrição Judiciária do Gama:
a) duas Varas Cíveis;
b} três Varas de Família, Órlãos e Sucessões;
c} um Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito;
d) duas Varas Criminais;
e} duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
f} duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
V - Circunscrição Judiciária de Sobradinho:
a} duas Varas Cíveis;
b} uma Vara Criminal, do Tribunal de Júri e De

litos de Trânsito;
c} duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
VI - Circunscrição Judiciária de Planaltina:
a} uma Vara Cível;
b} uma Vara de Família, Órlãos e Sucessões;
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De-

litos de Trânsitos;
d) ,duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
e} duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
VII - Circunscrição Judiciária de Brazlândia:
a} uma Varas Cível;
b} uma Vara Criminal, do Tribunal de Júri e De

litos de Trânsito;
c} duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
VIII - Circunscrição Judiciária de Ceilândia:
a} três Varas Cíveis;
b} quatro Varas de Famma, Órlãos e Sucessões;
c} cinco Varas Criminais;
d) um Tribunal do Júri;
e} cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
f) três Varas dos Juizados Especiais Criminais.
IX - Circunscrição Judiciária de Samambaia:

a) três Varas Cíveis;
b} três Varas de Família, Órlãos e Sucessões;
) um Tribunal do Júri;
d} três V~ras Criminais e Delitos de Trânsito;
e) três Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
f) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi-

nais.
X- Circunscrição Judiciária do Paranoá:
a) uma Vara Cível;
b) uma Vara de Família, Órlãos e Sucessões;
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De

litos de Trânsito;
d} duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
e) duas Varas dos Juizados Especiais Crimi

nais.
XI - Circunscrição Judiciária de Santa Maria:
a) uma Vara Cível, de Família, Órfãos e Suces

sões;
b} uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De

litos de Trânsito;
c) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d} duas Varas dos Juizados Especiais Crimi

nais.
§ 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 22 As Áreas de Jurisdição das Circunscriçõ
es Judiciárias do Distrito Federal correspondem as
das respectivas RegiõeS Administrativas, com
preendendo-se as do Núcleo Bandeirante, Can
dangolândia, Riacho Fundo, Guará I e li, Cruzeiro,
Lago Sul e Lago Norte na Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília; a de Águas 'Claras na Cir
cunscrição Judiciária de Taguatinga; a do Recanto
das Emas na Circunscrição Judiciária de Samam
baia e a de São Sebastião na Circunscrição Judiciá
ria do Paranoá.

§ 3l! Ocorrendo a criação de Regiões Adminis
trativas, estas permanecerão sob área de jurisdição
da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido des
membrado o território respectivo. (NR)

Art. 25 .
VII - A execução das penas e o acompanha

mento das condições da suspensão do processo, na
forma da Lei n2 9.099, de 26-9-95, inclusive se de
correntes do cumprimento de Carta Precatória.

SEÇÃO IX
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Art. 33 A - Aos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais compete a conciliação, processo, julga
mento e execução, nas causas de sua competência,
ressalvado o disposto no art. 25, inciso VII, desta lei.
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SUBSEÇÃO I
Dos Juizados Especiais Cíveis

Art. 33 B - O processo instaurar-se-á com a
apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretária
do Juizado.

§ 12 O pedido escrito será apresentado à distri
buição.

§ 2!l O pedido oral será reduzido a termo pe
rante a Secretaria de qualquer dos Juizados e leva
do à distribuição.

§ 32 Onde houver apenas uma Vara, o proces
so se instaurará perante a Secretaria do Juizado,
que fará a comunicação ao Serviço de Distribuição
para fins de registro.

SUBSEÇÃO 11
Dos Juizados Especiais Criminais

Art. 33 C - O Juizado Especial Criminal tem
competência para conciliação, processo e julgamen
to das infrações penais de menor potencial ofensivo,
assim consideradas as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior
a um ano, executados os casos em que a lei preveja
procedimento especial.

SUBSEÇÃO 111
Das Turmas Recursais

Art. 33 D - As Turmas Recursais, em número
de duas, denominadas Turma Recursal Cível e Tur
ma Recursal Criminal, serão compostas, cada uma,
de três Juízes de Direito titulares e três suplentes es
colhidos pelo Conselho especial dentre integrantes
da primeira quinta parte da lista de antigüidade, para
exercício de suas funções por dois anos, permitida a
recondução.

Parágrafo único. As Turmas Recursais serão
presididas pelo seu componente mais antigo, em ro
dízio anual, coincidindo a duração do mandato com
o ano judiciário.

Art. 33 E - Compete a turma Recursal Cível jul
gar os recursos relativos a decisões proferidas pelos
Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal e os
embargos de declaração a seus acórdãos.

Art. 33 F - Compete à Turma Recursal Crimi
nal julgar os recursos relativos a decisões proferi
das pelos Juizados Epeciais Criminais do Distrito
Federal e os embargos de declaração a seus acór
dãos.

Art. 2.2 As demais normas necessárias à insta
lação e ao funcionamento dos Juizados Especiais

serão objeto de Resolução do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios sempre observado o
que determina a Lei n2 9.099/95.

Art. 32 São acrescidos ao Quadro Permanente
de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Fede
ral e Territórios os cargos constantes do Anexo I e
as funções comissionadas conforme Anexo 11 desta
lei.

Art. 4J! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO I (ART. 32 DA LEI, N2 , DE DE 1998)

CargolDenominação N2 de Cargos a
Criar

Juiz de Direito 60

Juiz de Direito Substitutivo 50

Analista Judiciário 380

Técnico Judiciário 580

ANEXO 11 (ART. 32 DA LEI, N2 ,DE DE 1998)

FunçõeslNível N2 de Funções a
Criar

FC09 66

FC08 1

FC05 120

FC03 60

FC01 60

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado
Prejudicada a proposição inicial. (Projeto de Lei

n2 2.595/96.)

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa e VOlj submeter a votos a seguinte Re
dação Final:



o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 18, com as modificações de

seus inciso e parágrafos; art. 25, acrescido do inciso
VII; art. 33, acrescido dos arts. 33 A a 33 E, da Lei n2
8.185, de 14 de maio de 1991, alterada pela Lei n2
8.407, de 10 de janeiro de 1992, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito
Federal compreende:

1- Varas com competência em todo o Território
do Distrito Federal:

a) oito Varas de Fazenda Pública;
b) uma Vara da Infância e da Juventude;
c) uma Vara de Execuções Criminais;
d) uma Vara de Falências e Concordatas;
e) uma Vara de Registros Públio;
f) duas Varas de Precatórias;
g) uma Vara de Acidentes do Trabalho;
h) quatro Varas de Entorpecentes e Contraven-

ções Penais;
i) Auditoria Militar.
11- Circunscrição Especial Judiciária de Brasília:
a) vinte Varas Cíveis;
b) sete Varas de Família;
c) uma Vara de Órfãos e Sucessões;
d) oito Varas Criminais;
e) um Tribunal do Júri;
f) três Varas dos Delitos de Trânsito;
g) dez Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
h) cinco Varas dos Juizados Especiais Criminais.
11I- Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
a) cinco Varas Cíveis;
b) quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões;
c) três Varas Criminais;
d) um Tribunal do Júri;
e) uma Vara dos Delitos de Trânsito;
f) cinco Vara dos Juizados Espéciais Cíveis;
g) três Vara dos Juizados Especiais Criminais.
IV - Circunscrição Judiciária do Gama:
a) duas Varas Cíveis;
b) três Varas de Família, Órfãos e Sucessões;
c) um Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito;
d) duas Varas Criminais;
e) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
f) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais;
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PROJETO DE LEI N2 2.595-A, DE 1996 V - Circunscrição Judiciária de Sobradinho:

Altera a Lei n2 8.185, de 14 de maio a) duas Varas Cíveis;
de 1991, alterada pela Lei n2 8.407, de 10 b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De-
de janeiro de 1992, que dispõe sobre a Iitos de Trânsito;
Organização Judiciária do Distrito Fede- c) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
ral e Territórios e cria os Juizados Espe- d) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.
ciais Cíveis e Criminais. VI - Circunscrição Judiciária de Planaltina:

a) uma Vara Cível;
b) uma Vara de Família, Órfãos e Sucessões;
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De-

litos de Trânsito;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;

e) duas Veras dos Juizados Especiais Criminais.

VII - Circunscrição Judiciária de Brazlândia:

a) uma Vara Cível;

b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De-
litos de Trânsito;

c) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;

d) duas Vara dos Juizados Especiais Criminais.

VIII- Circunscrição Judiciária de Ceilândia:

a) três Varas Cíveis;

b) quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões;

c) cinco Varas Criminais;

d) um Tribunal do Júri;

e) cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;

f) três Vara dos Juizados Especiais Criminais.

IX - Circunscrição Judiciária de Samambaia:

a) três Varas Cíveis;

b) três Varas de Família, Órfãos e Sucessões;

c) um Tribunal do Júri;
d) três Varas Criminais e Delitos de Trânsito;
e) três Vara dos Juizados Especiais Cíveis;
f) duas Vara dos Juizados Especiais Criminais.
X - Circunscrição Judiciária do Paranoá:
a) uma Vara Cível;
b) uma vara de Família, Órfãos e Sucessões;
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De-

litos de Trânsito;
d) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
e) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.
XI - Circunscrição Judiciária de Santa Maria:
a) uma Vara Cível, de Família, Órfãos e Su

cessões;

b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e De
litos de Trânsito;

c) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;

d) duas Varas dos Juizados Especiais Çriminais.
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§ 12

§ 2.2 A área de jurisdição das Circunscrições
Judiciárias do Distrito Federal correspondem às das
respectivas Regiões Administrativas, compreenden
do-se as do Núcleo Bandeirante, Candangolândia,
Riacho Fundo, Guará I e 11, Cruzeiro, Lago Sul e
Lago Norte na Cicunscrição Especial Judiciária de
Brasília; e de Águas Claras na Circuncrição Judiciá
ria de Taguatinga; a do Recanto das Emas na Cir
cunscrição Judiciária de Samambaia; e a de São Se
bastião na Circunscrição Judiciária do Paranoá.

§ 3!! Ocorrendo a criação de Regiões Adminis
trativas, estas permanecerão sob a área de jurisdi
ção da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido
desmembrado o território respectivo."

"Art. 25 .
VII - a execução das penas e o acom

panhamento das condições da suspensão do
processo, na forma da Lei n!l. 9.099, de 26 de
setembro de 1995, inclusive se decorrentes
do cumprimento de Carta Precatória."

NSEÇÃO IX
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Art. 33 A - Aos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais compete a conciliação, processo, julgamen
to e execução,nas causas de sua competência, ressal
vado o disposto no inciso VII do art. 25 desta lei.

SUBSEÇÃO I
Dos Juizados Especiais Cíveis

Art. 33 B - O processo instaurar-se-á com a
apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria
do Juizado.

§ 12 O pedido escrito será apresentado à distri
buição.

§ 2.2 O pedido oral será reduzido a termo pe
rante a secretaria de qualquer dos Juizados e levado
à distribuição.

§ 3!! Onde houver apenas uma Vara, o proces
so se instaurará perante a secretaria do Juizado,
que fará a comunicação ao Serviço de Distribuição
para fins de registro.

SUBSEÇÃO 11
Dos Juizados Especiais Criminais

Art. 33 C - O Juizado Especial Criminal tem
competência para conciliação, processo e julgamen
to das infrações penais de menor potencial ofensivo,
assim consideradas as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior
a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja
procedimento especial;

SUBSEÇÃO 111
Das Turmas Recursais

Art. 33 D - As turmas recursais, em número de
duas, denominadas Turma Recursal Cível e Turma
Recursal Criminal, serão compostas, cada uma, de
três Juizes de Direito titulares e três suplentes esco
lhidos pelo Conselho Especial dentre os integrantes
da primeira quinta parte da lista de antiguidade, para
exercício de suas funções por dois anos, permitida a
recondução.

Parágrafo único. As Turmas Recursais serão
presididas pelo seu componente mais antigo, em ro
dízio anual, coincidindo a duração do mandato com
o ano judiciário.

Art. 33 E - Compete à Turma Recursal Cível
julgar os recursos relativos a decisões proferidas pe
los Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal e
os embargos de declaração a seus acordos.

Art. 33 F - Compete à turma Recursal Criminal
julgar os recursos relativos a decisões proferidas pe
los Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal
e os embargos de declaração a seus acórdãos."

Art. 22 As demais normas necessárias à insta
lação e funcionamento dos Juizados Especiais serão
objeto de Resolução do Tribunal de Justiça do Distri
to Federal e Territórios sempre observado o que de
termina a Lei n!l. 9.099, 26 de setembro de 1995.

Art. 3!! São acrescidos ao Quadro Permanente
de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios os cargos constantes do Anexo Je as fun
ções comissionadas conforme Anexo 11 desta lei.

Art. 4.!!. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. - Nil
son Gibson - Relator.

ANEXO I
(Art. 32 da Lei n.2)

CargolDenominação N2 de Cargos a criar

Juiz de Direito 60

Juíz de Direito Substitutivo 50

Analista Judiciário 380

Técnico Judiciário 580
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ANEXO 11
(ART. ~ da Lei (2)

FunçõesINível N2 de Funções a
criar

FC09 66

FC08 1

FC05 120

FC03 60

FCOi 60

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-9-
PROJETO DE LEI N2 4.654, DE 1998

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único do Projeto
de Lei n2 4.654, de 1998, que modifica a Lei
n2 9.096, de 19 de setembro de 1995 (lei
dos Partidos Políticos), para tratar de puni
ção ao partido político mediante suspensão
de cotas do Fundo Partidário. Pendente de
parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer ao projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, concedo a pa
lavra ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON PSS- PE. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs. Deputados, o Projeto de lei n2 4.654, de
1998, que modifica a lei n2 9.096, de 19 de setem
bro de 1995, lei dos Partidos Políticos, para tratar
de punição ao partido político mediante suspensão
de cotas do Fundo Partidário, vem do Senado Fede
ral, e cabe à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação não somente examinar sua admissibili
dade, como também o mérito da matéria. Faz altera
ções no sentido de que o partido político, em âmbito
nacional, não sofrerá suspensão das cotas do Fundo
Partidário nem qualquer outra punição como conse
quência de atos praticados por órgãos regionais ou
municipais.

Sr. Presidente, ainda é alterado o art. 37, dis
pondo que a falta de prestação de contas ou sua de
saprovação total ou parcial implica a suspensão de
novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os respon
sáveis às pemas de lei.

Sr. Presidente, o projeto de lei é constitucional,
é jurídico e de boa técnica legislativa e, no mérito,
também, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação é pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos o

PROJETO DE LEI N!l4.654, DE 1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei modifica a lei n2 9.096, de 19

de setembro de 1995, para dar nova disciplina à pu
nição aplicada ao partido político mediante a sus
pensão do Fundo Partidário.

Art. 22O art. 28 da lei n2 9.096, de 19 e setem
bro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte §
~:

"§ ~ O partido político, em nível nacional, não
sofrerá a suspensão das cotas do fundo partidário,
nem qualquer outra punição como consequência de
atos praticados por órgãos regionais ou municipais."

Art. ~ O art. 37 da lei n2 9.096, de 19 de se
tembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re
dação, nunerando-se o atual parágrafo único como §
12:

"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua
desaprovação total ou parcial implica a suspensão
de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os res
ponsáveis às penas da lei. (NR)

§ 22 A sanção a que se refere o caput será apli
cada exclusivamente à esfera partidária responsável
pela irregularidade."

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:
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PROJETO DE lEI N2 4.654-A, DE 1998

Modifica a lei n2 9.096, de 19 de se
tembro e 1995 (lei dos Partidos F)olíti
cos), para tratar de punição ao p~lrtido

político mediante suspensão de cotus do
Fundo Partidário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta Lei modifica a Lei n2 9.096, de 19

de setembro de '1995, para dar nova disciplina à pu
nição aplicada ao partido político mediante a sus
pensão do Fundo Partidário.

Art. 22 O art. 28 da Lei n2 9.096, de 19 de se
tembro de 1995, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 32:

"Art. 28 .

§ 32 O partido político, em nível nacio
nal, não sofrerá a suspensão das cotas do
Fundo Partidário, nem qualquer outra puni
ção como consequência de atos praticados
por órgãos regionais ou municipais."

Art. 32 O art. 37 da Lei n2 9.096, de 19 de se
tembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re
dação, renumerando-se o atual parágrafo único
como § 12:

"Art. 37. A falta de prestação de contas
suspensão de novas cotas do Fundo Parti
dário e sujeita os responsáveis às penas da
lei.

§ 22 A sanção a que se refere o caput
será aplicada exclusivamente à esfera parti
dária responsável pela irregularidade."

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998. 
Prisco Viana, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam corno se
acham. (Pausa).

Aprovada.
A matéria vai à sanção.

V-ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE «Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE «Michel Temer)-

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

São Paulo

Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB;
Edinho Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo Jorge - PT;
Fábio Feldmann - PSOB; Fernando Zuppo - POT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Ivan Va
lente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Melão Neto 
PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB;
José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB; José Ge
noíno - rT; José Machado - PT; José Pinotti - PSB;
Koyu lha - PSOB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos
Santos - PFL; Luiz Eduardo Greenhalgh - PT; Luiz
Gushiken - PT; Maluly Netto - PFL; Marquinho Che
did - PSO; Maurício Najar - PFL; Nelson Marquezelli
- PTS; Salvador Zimbaldi - PSOB; Sílvio Torres 
PSDI3; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami 
PSDI3; Ushitaro Kamia - PPB; Valdemar Costa Neto
- PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Blo
co/PIMOB; Welson Gasparini - PSOB; Zulaiê Cobra 
PSOB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bico - PT; Murilo Domingos 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB;
Rogério Silva - PFL; Tete Bezerra - Bloco/PMDB;
Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante 
PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Blo
co/PMDB; Jovair Arantes - PSOB; Lídia Quinan 
Bloco/PMDB; Marconi Perillo - PSOB; Maria Valadão
- PTB; Nair Xavier Lobo - Bloco/PMOB; Orcino Gon
çalves - Bloco/PMOB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro
Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB; Sandro Mabel 
Bloco/PMDB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul

Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Antônio Ueno - PFL; Basilio Villani - PSDB;
Chico da Princesa - PTB; Djalma de Almeida César
BICiCO/PMOB; Flávio Ams - PSOB; Hermes Parcia
nello - Bloco/PMOB; José Borba - PTB; Luciano Piz
zal.to - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Re
quião - Bloco/PMDB; Moacir Micheletto - Blo
coiPMOB; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque 
PT; Paulo Bernardo - PT; Reinhold Stephanes - PFL;
Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PFL.
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Santa Catarina

Dércio Knop - PDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB;
Edison Andrino - Bloco/PMDB; João Matos - Blo
co/PMDB; Milton Mendes - PT; Neuto de Conto 
Bloco/PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto 
Bloco/PMDB; Vânio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adyl
son Motta - PPB; Airton Dipp - PDT; Arlindo Vargas 
PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT;
Darcísio Perondi - BlocoIPMDB; Ênio Bacci - PDT; Es
ther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior
- PPB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Luiz
Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Mendes Ribei
ro Filho - Bloco/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB;

•Odacir Klein - BlocoIPMDB; Osvaldo Biolchi - PTB;
Paulo Ritzel - BlocoIPMDB; Renan Kurtz - PDT; Valde
ci Oliveira - PT; Waldorniro Fioravante - PT; Wilson
Cignachi - Bloco/PMDB; Veda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Luís Barbosa
- PPB; Robério Araújo - PPB.

Amapá

Gervásio Oliveira - PDT.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrubal Bentes - BlocoIPMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB;
Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; José
Priante - BlocoIPMDB; Mário Martins - Bloco/PMDB;
Nicias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Rai
mundo Santos - PFL; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Átila Lins - PFL; Luiz
Fernando - PPB; Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Eurípedes Mi
randa-PDT.

Acre
Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi

cão Brígido - BlocoIPMDB; Osmir Lima - PFL.
Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Do
lores Nunes - PFL; João Ribeiro - PFL; Udson Ban
deira - Bloco/PMDB.

Maranhão
César Bandeira - PFL; Costa Ferreira - PFL;

Haroldo Sabóia - PT; Jayme Santana - PSDB; João

Alberto - Bloco/PMDB; Márcia Marinho - PSDB;
Neiva Moreira - PDT.

Ceará

Antonio Balhmann - PPS; Ariosto Holanda 
PSDB; Gonzaga Mota - Bloco/PMDB; Nelson Otoch
- PSDB; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Rommel Fei
jó-PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; B. Sá - PSDB.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - PSDB; Henrique Eduardo Al
ves - Bloco/PMDB; Laire Rosado - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Antonio Geraldo - PFL; José Múcio Monteiro 
PFL; Severino Cavalcanti - PPB; Vicente André Go
mes - PSB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PSDB; Luiz Dantas 
PSD; Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - PMN;
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB; José Teles 
PPB; Marcelo Déda - PT; Messias Góis - PFL; Pedro
Valadares - PSB.

Bahia

Félix Mendonça - PTB.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Armando Costa - Blo
co/PMDB; Bonifácio de Andrada - PSDB; Mário de
Oliveira - PPB; Neif Jabur - Bloco/PMDB; Raul Be
lém - PFL.

Espírito Santo
Feu Rosa - PSDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Alexandre Santos 
PSDB; Eurico Miranda - PPB; Francisco Dornelles 
PPB; Jorge Wilson - BlocoIPMDB; José Egydio 
PFL; José Maurício - PDT; Miro Teixeira - PDT; Os
mar Leitão - PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Ary Kara - PPB;
Ayres da Cunha - PFL; Carlos Apolinário - BIocoIPMDB;
Fausto Martello - PPB; Hélio Rosas - BlocoIPMDB; Jose
Anibal - PSDB; José de Abreu - PSDB; Jurandyr Paixão
- PPB; Lamartine PoseIla - PPB; Marcelo Barbieri - BIo
coIPMDB; Marta Suplicy - PT; Paulo Lima - PFL; Ricar-
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do Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Vadão Gomes 
PPB; Wagner Salustiano - PPB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB.

Goiás

Carlos Mendes - Bloco/PMDB; Pedro Canedo 
PL; Rubens Cosac - Bloco/PMDB; Zé Gomes da Ro
cha- PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;
Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo - PFL;
Dilceu Sperafico - PPB; Fernando Ribas Carli - PPB;
João Iensen - PPB; José Janene - PPB; Max Rosen
mann - PSDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer-

PPB; Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson 
PSDB; Ricardo Barros - PPB; Werner Wanderer 
PFL.

Santa Catarina

Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José
Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gou
vea - PFL.

Rio Grande do Sul

Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Miguel Ros
setto - PT; Nelson Proença - Bloco/PMDB; Paulo
Paim - PT; Telmo Kirst - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
amanhã, quarta-feira, dia 1~7-98, às 9 horas. Con
voco, também, Sessão Ordinária para amanhã, às
14 horas e Sessão Extraordinária para logo após a
Ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Votação

1
PROJETO DE LE! W 4.59B-A, DE 1998
(DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO)

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei nO 4.59B, de 1998, que dispõe sobre os ,subsídios dos
membros do Ministério Público da União; tendo pareceres dos relatores designados pela Mesa em
substituição ás Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr.
Arnaldo Faria de Sá); de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária (Relator: Sr. Silvio
Torres); e de Constituiçã0 e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Nilson Gibson).

ORDEM DO DIA
(As 16 horas)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, ele art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 33-M, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em segundo
turno da Proposta de Emenda à constituição nO 33~

L, de 1995 (substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição nO 33-F, de
1995), que "modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e dá outras
providências.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS
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PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

Julho de 1998

11· Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO -ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE REGURSO:
ART. 58,§1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART.132,§2°

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 65/91 (ROBERTO MAGALHÃES) - Altera a Lei nO
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o
Programa Seguro-Desemprego.

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 4.774/94 (PAULO PAIM) - Concede ao
trabalhador avulso os beneficios do vale
transporte e do auxílio-alimentação.

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 396/95 (JOÃO FASSARELLA) Altera
dispositivos da Lei nO 605, de 5 de janeiro de
1949, que "dispõe sobre o repouso semanal
remunerado e o pagamento de salário nos dias
feriados civis e religiosos".

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 775/95 (CARLOS CARDINAL) - Determina a
inclusão no tempo de serviço dos integrantes do
magistério, para fins de aposentadoria, no
período em que exerceram cargo de Secretário
de Educação nos Estados ou Municípios.

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 1.196/95 (RICARDO IZAR) - Acrescenta parágrafo
7° ao artigo 27 da Lei nO 9.069, de 29 de junho
de 1995, que "dispõe sobre o Plano Real, o
Sistema Monetário Nacional, estabelece as
regras e condições de emissão do Real e os
critérios para conversão das obrigações para o
Real, e dá outras providências". (Apensado: PL
nO 1.215/95, do Dep. Ricardo Izar).

N° 1.627/96 (RUBEM MEDINA) - Altera dispositivos
da Consolidação das Leis de' Trabalho e
determina outras providências.

PRAZO - 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 2.417/96 (SILAS BRASILEIRO) - Dispõe sobre o
contrato e'ipecial de trabalho na agricultura e na
construção civil e determina outras providências.

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 3.516/97 (JOSÉ JANENE) - Dispõe sobre o
cálculo e a forma de reajuste das prestações
habitacionais no Sistema Financeira da
Habitação .. SFH.

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 3.619/97 (PAULO LIMA) - Proíbe o tráfego de
caminhões nas rodovias federais e estaduais
nas condições que estipula, e dá outras
providências.

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 3.664/97 (FERNANDO LOPES) - Dispõe sobre a
exigibilidade do pagamento do imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana sobre
áreas situadas no perímetro urbano municipal,
independentemente de sua utilização. e dá
outras providências.

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 3.809/97 (INÁCIO ARRUDA) - Dispõe sobre a
proibição de cobrança de taxa em concurso
público para formação de cadastro de reservas e
dá outras providências. (Apensado: PL nO
4.102/98, do Dep. Paulo Nascimento.

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 3.819/97 (3.819/97 (DALILA FIGUEIREDO) 
Altera o artigo 3° da Lei nO 7.102, de 1983, que
trata da Segurança para estabelecimentos
financeiros, empresas de vigilância e transporte
de valor. .

PRAZO· 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98
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N° 4.249/98 (EDSON SILVA) - Obriga as empresas
de transporte coletivo a manter, nos velculos
dotados com sistema de bilhetagem automática,
profissional encarregado de prestar atendimento
de bordo.

PRAZO - 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART. 54 .

SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58,§1°

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58, §3°
combinado com ART.132, §2°

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E10U
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 3.262/92 (ALBERTO GOLDMAN) - Estabelece
incentivo fiscal na área do Imposto de Renda,
para as atividades de normalização.

PRAZO - 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 2.318/96 (SENADO FEDERAL) - Cria área de
livre comércio nos Municípios de Parnalba e
Luís Correia, no Estado do Piaul.

PRAZO - 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 3.387/97 (PHILEMON RODRIGUES)· - Alterà o
artigo 6° da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, que "dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de automóveis para a utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem como
por pessoas· portadoras de deficiência f1sica, e
fiá outras providências".

PRAZO - 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

N° 3.548/97 (ENIO BACCI) - Dispõe sobre a Isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados _!IPI
na ?quisição ~e caminhões por transportadores
autonomos de cargas e dá outras providências.
(Apensados: PL nO 4.001/97.. do DeQ. Valdemar
Costa Neto; e PL n° 4.451198, do Dep. Hermes
Parcianello).

PRAZO - 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 224/98 (FEU ROSA) - Altera o artigo 2°, inciso V,
da Lei Complementar nO 79, de 7 de janeiro de
1994, para destinar as multas dos Juizados
Especiais a estes órgãos.

PRAZO - 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-se

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°

(SUJEIT~S A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS

TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR$Q:

ART. 164, § 2°

PROJETO DE LEI:

N° 2.581/96 (SERAFIM VENZON) - Dispõe sobre a
não subordinação dos Conselhos de
Fiscalização Profissional à jurisdição do Trib.l,.lnal
de Contas da União.

PRAZO - 4° dia: 01-07-98
ÚLTIMO DIA: 02-07-98
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--SESSÃO EXTRAORDINÁRIA'"
(Após a Sessão Ordinária)

'\\ ORDEM DO DIA \Y

PRIORIDADE

1
REPRESENTAÇÃO S/N°, DE 1998

(DA MESA)
Discussão e votação do parecer da

Comissão de Constituição e Justi~a e de Redação, à
Representação SIN°, de 1998, da Mesa, sobre a
proposta da aplicação da pena de perda do mandato
contra os Deputados José Borba e Valdomiro Meger,
nos termos do artigo 55, inciso \I e seu § 20, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 240, 11
e seu § 1° e 244, § 2°, incisos I e 111 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de .Redação,
pela procedência desta Representação (Relator: Sr.
Sílvio Pessoa).

2
OFíCIO N° 123-P, DE 1997

(Do Supremo Tribunal Federal)
Discussão e votação, do parecer da Comissão

de Constituição e Justiça e de Redação, sobre a
solicitação, do Supremo Tribunal Federal, de licença
prévia, nos termos do art. 53, § 10, da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o
Deputado Federal Davi ,t.lves Silva; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela concessão da licença, contra o voto em
separado do Deputado Darci Coelho (Relator: Sr.
Luiz Máximo).

'ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I a COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

POn.iYICA RURAL

PAU T A N° 11/98

Local: Plenário VI - Anexo II
Horano: 10 horas

3 - Requerimento nO 35/98, do Sr. Roberto
Balestra e outros, que "Requerem seja
relaizada reunião de audiência pública para
tratar da Frustração da safra e conseqüente
crise no setor algodoeiro, com a sugestão de
convocação do Senhor PAULO CÉSAR
XIMENES, Presidente do Banco do Brasil S/A,
para discutir o assumo, nos termos do art. 50
da Constituição Federal".

A - Requerimentos:

1 - Requerimento nO 29/98, do Sr. Roberto
Pessoa, que "Solicita sejam convidados os
Senhores Ministros-Chefes da Casa Civil e da
Secretaria Especial de Políticas Regionais,
Superintendente de Desenvolvimento do
Nordeste, Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil e o Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras contra as Secas, a fim de
prestarem esclarecimentos sobre as medidas
destinadas ao combate à seca na Região
Nordeste",

2 • Requerimento na 32/98, do Sr. Roberto
Pessoa, que "Solicita seja convocado o Senhor
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, a
fim de prestar esclarecimentos sobre os
financiamentos emergenciais para os
pequenos agricultores prejudicados pela seca
ria Região Nordeste",

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA .

4 - PROJETO DE LEI N° 882/95 - do Sr. Ezidío
Pinheiro - que "Cria o Programa de Habitação
Rural".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO
FONSECA
PARECER: favorável, com emenda, a este e
contrário à emenda apresentada na Comissão

5 - PROJETO DE LEI N° 1.185/95 - do Sr. Dilceu
Sperafíco - que "Dispõe sobre o Programa de
Crédito Fundiário".
RELATOR: Deputado EZIDIO PINHEIRO
PARECER: favorável, com duas 'emendas

6- PROJETO DE LEI W 2.906/97 - do, Sr.
Waldomiro Fioravante - que "Institui o
Programa Especial de Garantia de Renda
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7-

Mínima dos Pequenos Agricultores
(PROAGRO ESPECIAL)".
RELATORA: Deputada ETEVALDA G.
MENEZES
PARECER (REFORMULADO): contrário
VISTA CONCEDIDA EM 29/04/98 AO
DEPUTADO MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI N° 3.167/97 - do Sr. Moacir
Micheletto - que "Dispõe sobre a concessão de
financiamento para a aquisição de tratores,
colheitadeiras, máquinas, implementas e
equipamentos agrícolas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: favorável ao PL e às duas
emendàs apresentadas na Comissão.

de máquinas e equipamentos agrícolas de
base familiar e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL
PARECER: favorável, c'Jm duas emendas

12- PROJETO DE LEI N° 4.103/98 - do Sr. José
Pimentel - que "Dispõe sobre a comprovação
da quitação de tributos de contribuições
federais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA
PARECER: favorável

13 - PROJETO DE LEI NQ 2.625/96 - do Sr. Hugo
Rodrigues da Cunha - que "Disp5e sobre o
Arquivo Zootécnico Nacional dos Animais
Domésticos de interesse econômico e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: favorável

8 - PROJETO DE LEI N° 3.400/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "Altera a redação do art. 2° da Lei
nO 8.174, de 30 de janeiro de 1991, que 'dispõe
sobre princípios de Política Agrícola,
estabelecendo atribuições ao Conselho
Nacional de Política Agrícola - CNPA,
tributação compensatória de produtos
agrícolas, amparo ao pequeno produtor e
regras de fixação e liberação dos estoques
públicos"'.
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES
PARECER: favorável, com emenda

9 - PROJETO DE LEI N° 3.675/97 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "Estabelece regras de origem
destinadas a disciplinar o intercâmbio
comercial de produtos agropecuários e
agroindustriais entre os países signatários do
Tratado de Assunção".
RELATORA: Deputada ETEVALDA GRASSI
DE MENEZES
PARECER: contrário
CONCEDIDA VISTA AO DEPUTADO VALDIR
COLATTO

10 - PROJETO DE LEI N° 3.877/97 - do Sr. Hélio
Rosas - que "Concede remissão a débitos
previdenciários de agroindústrias, nos termos
que especifica". .
RELATORA: Deputada ETEVALDA G. DE
MENEZES
PARECER: favorável

11 - PROJETO DE LEI N° 3.9813/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "Dispõe sobre a impenhorabilidade

COMISSÃO DE C(,.)NSTITUIÇÁO E
JUSTIÇA E DIE REDAÇÃO

PAU T A N° 0'1/98

Local: Plenário I - I~ne){o 11
Horário: 10 horas

A 6 Proposição !';!Jjeit~ à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 2.960/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 396/97) - que "dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade e da ação declaratória
de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionslidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

P A LI T A N° 02/98

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TR~.MITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇt\O
N° 500/97 - do Senado Federal - que "dá nova
redação ao § 2° do art. 102 da Constituição
FederaL" (Apensada a Proposta de Emenda à
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Constituição n° 517/97)
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER REFORMULADO: pela
admissibilidade deste, com emenda de
redação; e pela inadimissibilidade da
PROPOSTA, DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 517/97, apensada.
VISTA: Conjunta, concedida em 04/02/98. aos
Deputados Prisco Viana. Alzira Ewerton,
Dj?lma de Almeida César. Sérgio Miranda,
José Genoíno e Nilson Gibson.

PAU T A N° 05/98
(REMANESCENTE)

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE LEI N° 963/95 - do Sr.
Sérgio Carneiro - que "dispõe sobre a eleição
presidencial motivada por vacância, nos
termos do artigo 81. parágrafo 1°, da
Constituição Federal". ( PL nO 1011/95)
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, e no mérito,
pela aprovação deste e do Projeto de Lei nO
1.011/95, apensado.

B - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

6 - PROJETO DE LEI N° 1.043-B/95 - do
Supremo Tribunal Militar - que "acrescenta
inciso ao artigo 9° da· Lei 1.10 8.457, de 4 de
setembro de 1992, que "organiza a Justiça
MilHar da União e regula o funcionamento de
seus serviços auxiliares".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: . pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, nos termos
do substitutivo .apresentado.
VISTA: Concedida ao Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh em 03.06.98.

PAU T A N° 07/98
(REMANESCE!NTE)

A - Proposições suje,jtas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.412/96 - do Sr. Márcio
Fortes . que "dá nova redação e altera
dispositivos da Lei nO 2.800, de 18 de junho de
1956, que "Cria os Conselhos Federal e
Regionais de Química, dispõe sobre o
exercício da profissão de químico, e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
VISTA: Concedida ao Deputado Nilson Gibson
em 27/05/98 que devolveu a proposição
apresentando manifestação escrita em
29/06/98.

PAU T A N° 13/98
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 374/96 - do Senado Federal·' que "dá nova
redação à alínea "e" do inciso II do § 5° do
artigo 128 da Constituíção Federal".(Apensada
a PEC n° 306/96)
RELATOR: Deputado GERSON PERES
P,c\RECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição n° 306/96,
apensada

PAU T A N°. 16198
(REMANESCENTE)

A - Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

4 - PROJETO DE LEI N° 2.872/97 - da Sra.
Sandra Starling - que "dispõe sobre a
reclamação ao Supremo Tribunal Federal, no
caso de descumprimento de preceito
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constitucional no processo legislativo, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, nos termos do Substitutivo
apresentado.
VISTA CONJUNTA: CO:1cedida aos
Deputados Jarbas Lima e Nilson Gibson em
03.06.98. O Deputado Nilson Gibson
apresentou manifestação escrita em 29/06/98.

PAU T A N° 18/H8

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

3 -

4-

"dá nova redação ao parágrafo 3° do artigo 236
da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE Er\IlENDA Á CONSTITUIÇÃO
N° 471/97 - do Sr. Jovair Arantes e outros - que
"suprime o § 1° do art. 12 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade, com
substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 530/97 - do SI'. Feu Rosa e outros - que "dá
nova redação aos incisos 11 e 111 do art. 93 da
Constituição Federal".
RELATOR: Oeput<:ldo JARBAS LIMA
PARECER: pela inadmissibilidade_

1 - PROJETO DE LEI N° 4.070. de 1998 - do
Poder Executivo - que "dispõe sobre o
processamento de recursos no âmbito dos
Tribunais Superiores".
RELATOR: Deputado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa deste e da
Emenda de Plenário e. no mérito, pela
aprovação deste, com Substitutivo e pela
rejeição da Emenda de Plenário.
VISTA CONJUNTA: Concedida aos
Deputados Jarbas Lima, Nilson Gibson, Alzira
Ewerton e Luiz Eduardo Greenhalgh em
03.06.98.

PAU T A N° 22198

PAU T A N° 24/98

A - Proposição sujeita a disposições
especiais: (art. 25-1 do RI)

TRfldl!IIT ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 1.138-P/95 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do artigo 53, parágrafo 10

, da
Constituição Federal, para apreciar denúncia
oferecida contra o Deputado Federal EDISON
ADRIÃO ANDRINO DE OLIVEIRA".
RELATOR: Deputado SílVIO PESSOA
PARECER: pela não concessão da licença

PAU T A N° 25/98
(REMANESCENTE)

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
( art. 202 a 203 do I~I)

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 273/95 - do SI'. Francisco Dornelles e outros
- que "dá nova redação ao artigo 5°, inciso
XLVII, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pera admissibilidade.

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 357/96 - do SI'. Nicias Ribeiro e outros - que

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE lEI N° 3.272/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "altera o art. 45 da Lei
nO 8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, disp':mdo sobre serviços notariais e
de registro".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela inconstitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 4.688-8/94 - do Sr.
Paulo Delgado - que "dispõe sobre a criação e
o funcionamento de Cooperativas Sociais,
visando à integração social dos cidadãos,
conforme especifica'.
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela constitucionalidade, juridicade
e técnica legislativa deste e da emenda
adotada pela Comissão de Seguridade Social
e Família, com emenda.
VISTA: Concedida ao Deputado Edson Silva
em 17/06/98.

5 - PROJETO DE LEI N° 298-B/95 - do Sr.
Paulo Gouvêa - que "dispõe sobre a
classificação indicativa de diversões e
espetáculos públicos. programas de rádio e
televisão e filmes oferecidos para venda ou
locação, e dá outras providências".(Apensos
PL nO 752/95, PL nO 1053/95 e PL nO 1347/95)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e dos
Projetos de Lei n° 752/95, 1.053/95 e
1.347/95, apensados. com emendas e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Substitutivo da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática. com subemendas.

7 - PROJETO DE LEI N° 2.200/96 - do Sr.
Nilson Gibson - que "dispõe sobre a fixação
dos valores das contribuições anuais, multas
disciplinares. taxas e emolumentos devidos às
entidades de fiscalização de' exercício
profissional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE
PARECER: pela inconstitucionalidade e
injuridicidade deste. do Projeto de' Lei nO
2.494/96, apensado e das emendas da
Comissão de Trabalho. de Administração e
Serviço Público.

PAU T A N° 27/98

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
. ( art. 202-11 203 90 RI)

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 358/96 - do Sr. Jarbas Lima e outros - que
"suprime o inciso 111 do parágrafo único do
artigo 95 da Constituição Federal, permitindo
aos magistrados dedicação à atividade
político-partidária".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO DOS
SANTOS
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 1.626-B, de 1989 - que "dispõe
sobre a proteção do trabalho doméstico, e dá
outras providências". .
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislaliva do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei n° 1.626-B/89.

B Proposição sujeita à apreciação
conclusiva da's Comissões:

PRIORIDADE

3 - PROJETO 0E LEI N° 3.470-B/97 - do Poder
Executivo - que "cria o Quadro de Oficiais de
Saúde do Exército - QOSau, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JA.RBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo adotado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e. de Serviço
Público.

PAU T A N° 28/98
A - Redação final:

Relator: NILSON GIBSON

1 - projeto de lei n° 3.066/97 - do Ministério
Público da União -' que· "dispõe sobre a
Carreira de Apoio TéCnico-Administrativo do
Ministério Público da União. fixa valores de sua
remuneração e dá outras providências"

PAU T A N° 29/98
A - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:
. '.. PRIORIDADE
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1 -

2 -

PAUTA N° 11/98

Horário da Reunião: 10:00 h
Local: Plenário n° 08, Anexo 11

REQUERIMENTO N° 39, DE 1998 - do
Deputado Fernando Gabeira - que "Solicita a
realização de Reunião de Audiência Pública
para analisar as circunstâncias que levaram ao
prejuízo de consumidores de serviços turísticos
relacionados à Copa do Mundo de Futebol, na
França, em relação ao não recebimento dos
ingressos inclusos nos pacotes.. turísticos, com
a presença de representantes dos
consumidores lesados, das empresas
prestadoras de serviços turísticos e de"

REQUERIMENTO N° 37. DE 1998 - do
Deputado Cunha Lima - que "Requer a
realização de Reunião de Audiência Pública
com a presença do Dr. Abram Sjzasman 
Presidente da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo e do Sesc-Senac, para
prestar esclarecimentos sobre a aplicação dos
recursos administrados por essas entidades".

REQUERIMENTO N° 38, DE 1998 - do
Deputado Fernando Gabeira - que "Propõe a
realização de Reunião de Audiência Pública
com a presença do Presidente da Fundação
Nacional do índio-FUNAI e do Presidente da
Fundação Nacional de Saúde-FNS, para
prestarem esclarecimentos sobre a atuação
dos respectivos órgãos no combate à epidemia
de malária entre os índios Yanomami".

4-

3-

2-

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A Discussão e Votação de
Requerimentos e Relatórios em Geral:

1 - REQUERIMENTO N° 36, de 1998 - do
Deputado Inácio Arruda, Agnelo Queiroz e
Socorro Gomes - que "Requer a realização de
Reunião de Audiência Pública, em caráter de
urgência, para discussão da Portaria n° 328, de
1/12/1995, do Ministério da Saúde que trata do
'Padrão de identidade e qualidade de águas
adicionadas de sais"'.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidadee Mérito
1 - PROJETO DE LEI N° 1.834/96 - da Sra. Laura

Carneiro - que "motifica a redação do artigo
290 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de
1973, "que dispõe sobre os Registros Públicos
e dá outras providências, alterada pela Lei n°
6.941, de 14 de setembro de 1981".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

2 - PROJETO DE LEI N° 3.184-AJ97 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - que "altera o art. 15 da Lei nO
9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO

PROJETO DE LEI N° 3.746-B/97 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre o Ensino no
Exército Brasileiro e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste. com
emenda; e das emendas das Comissões de
Educação, Cultura e Desporto e de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.199-B/98 - do Sr.
Aloysio Nunes Ferreira - que "suprime o § 1°
do art. 651 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452,
de 1° de maio de 1943, e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público.,.

A V I S O N° 16/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 26.06.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão
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autoridades do setor turístico, especialmente
do Presidente da EMBRATUR".

·B ~ Discussão e Votação de Proposições
Sujeitas à Apreciação do Plenário da
Casa

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
633/98 - da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional - que "Aprova o texto da
Convenção Interamerícana para Proteção e
Conservação das Tartarugas Marinhas,
concluida em Caracas, em 10 de dezembro de
1996".
RELATOR: Deputado FÁBIO FELDMANN
PARECER: Favorável

PRIORIDADE

Senado Federal (PLS N° 129/95) - que
"Regulamenta o procedimento de titulação de
propriedade imobiliária aos remanescentes
das comunidades dos quilombos, na forma do
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
PARECER: Favorável, com Substitutívo

ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE LEI N° 847-A/95 - do Sr. IIdemar
Kussler - que "Dispõe sobre a destinação dos
produtos e subprodutos florestais e dos
equipamentos relacionados às infrações à
legislação florestal apreendidos pela
fiscalização do IBAMA e órgãos conveniados".
RELATOR: Deputado FÁBIO FELDMANN
PARECER: Contrário

6-

1-

PROJETO DE LEI N° 5.788-Al90 - do Senado
Federal - que "Estabelece diretrizes gerais da
Política Urbana e dá outras providências"
RELATORA: Deputada REGINA L1NO
PARECER: Favorável a este e aos PLs
2.191/89, 2.587/89, 2.937/89, 4.004/89,
4.019/89, 4.310/89, 6.119/90, 273/91, 856/91,
1.882/91, 1.734/96 e às emendas de
Comissão nas 01, 02· e 04/98, com
Substitutivo. e contrário aos PLs nas 4.024/89,
4.285/89, 2.807/97, 3.624/93, 3.196/97 e
3.663/97, à emenda de Comissão na 03/98, e
às emendas de Comissão nas 01 ..S e 02-S/98,
apresentadas ao Substitutivo.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 465-D/95
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 465-C/95, que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de indicação do
número telefônico e do endereço do PROCON,
por parte dos estabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favorável

9 - PROJETO DE LEI N° 1.259/95 - do Sr. Pedro
Novais - que "Dispõe sobre a reciclagem de
pneus inservíveis e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: Favorável a este e à emendas
apresentadas na Comissão, com Substitutivo

10 • PROJETO DE LEI N° 2.592-Al96 - do Sr.
Coriolano Sales - que "Institui obrigatoriedade
de inscrição de dados de identificação do
usuário nos comprovantes de compras feitas
com cartão de crédito".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: Favorável, com Substitutivo

11 - PROJETO DE LEI N° 4.168/98 - do Sr. Elias
Murad - que "Regulamenta a distribuição de
amostras grátis de medicamentos e dá outras
providências".

. RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: Favorável
VlSTA: Ao Deputado Chicão Brígida, em
03.06.98

'C - Discussão e Vótaçãode Proposições
'Sujeitas à Apreciaçao Conclüsiva

PRIORIDADE

7A - PROJETO DE LEI N° 3.207-Al97 • do

12 • PROJETO DE LEI N° 4.238/98 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "Dispõe as condições
para a venda de anabolizantes para uso
humano".
RELATOR; Deputado ELIAS MURAD
PARECER: Favorável, com Substitutivo
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RELATOR: Deputado PAULO LIMA
PARECER: favorável, com emenda <

VISTA CONJUNTA: os Deputados Jos~'<

Aldemir, Paulo Bornhausen, Maria Elvira, José.
Melo, Paes Landim, Padre Roque·~ Flávio'l

\ " 'Ams pediram vista, em 15.04.98 'PAU T A N° 13
AUDIÊNCIA PÚBLICA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

3 ~ PROJETO DE LEI N° 1.909-A/96 - do Sr. Aldo

TEMA: A SITUAÇÃO DOS BRASILEIROS RESIDENTES Arantes - que "dispõe sobre o percentual
NA REGIÃO DE CONFLITO MILITAR EM GUINÉ-BISSAU. minimo de execução de músicas nacionais

pelas emissoras de rádio".
EXPOSITORES: RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PARECER: favorável, com substitutivo

LOCAL: Plenário 09, Anexo 11
HORÁRIO: 14:30 horas

1 -

2-

3 -

4-

DR. ORLANDO CRISTIANO DA SILVA ~

Pesquisador do Centro Nacional de Referência 4 
em Biomassa da USP;
DR. JOSÉ EDUARDO BARBOSA
Embaixador de Cabo Verde;
DR. LÚCIO PIRES DE AMORIM - Diretor-Geral
de Assuntos Consulares, Juridico~ e de
Assistência a Brasileiros no Exterior;
DRA. PATRicIA AUDI - Representante do
Departamento de Direitos Humanos do
Ministério da Justiça;

PROJETO DE LEI N° 2.655/96 - dos Sra.
Agnelo Queiroz e Ricardo 'Gomyde - que
"dispõe sobre as sanções administrativas a
estabelecimentos de ensino por abusos ou

. infrações das normas de defesa do
consumidor".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE
ANDRADA
PARECER: favorável, com substitutivo

. '~

5-

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

PAU T A N° 17/98

Local: Plenário nO 10, Anexo 11
Horário: 10 h

PROJETO DE LEI N° 3.169/97 - do Sr. Carlos
Airton - que "limita, em até 10% (dez por cento)
do valor total das mensalidades escolares, a
quantia a ser paga por ocasião da matricula
nas escolas particulares".
RELATOR: Deputado .JOSÉ MELO
PARECER: favorável
VISTA: o Deputado PAES LANDIM pediu
vista, em 17.06.98

A - Proposições Sujeitas à Apreciação 6 •
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.262/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro'- que "suprime dispositivos da Lei nO
9.131, de 24 de dezembro de 1995, que 'altera
dispositivos da Lei nO 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE 7 -
PARECER REFORMULADO: favorável, com
substitutivo

2 - PROJETO" DE LEI N° 1.608/96 -. do Sr. Miguel
Rosseto' - que "democratiza a gestão dos
Serviços .Sociais' Autônomos e 'dá outras
providências".

PROJETO DE LEI N° 3.265/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "proíbe a criação de novos
cursos médicos E' a ampliação de vagas nos
cursos existentes, nos próximos dez anos, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: favorável
VISTA: o Deputado SEVERIANO ALVES
pediu vista, em 17.06.98

PROJETO DE LEI N° 3.281/97 - do Sr.
Severino Cavalcanti - que "dispõe sobre os
órgãos de representação de estudantes de
,nível superior e fixa regra quanto à prova da
condição de estudante de qualquer nível d~

ensino".' ,
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE
PARECER: contrário
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8 - PROJETO DE LEI N° 3.618/97 - do Sr.
Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre o
processo de autorização de novos cursos de
Medicina e Odontologia". Apensos os PLs nOs
3.719/97 e 4.230/98.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: contrário ao principal e aos de nOs
3.719/97 e 4.230/98, apensados
VISTA: o Deputado PADRE ROQUE pediu
vista, em 17.06.98

9 - PROJETO DE LEI N° 3.703/97 - do Sr. Marcos
Vinicius de Campos - que "dispõe sobre a
aplicação de provas e a atribuição de
freqüência a alunos impossibilitados de
comparecer à escola, por motivos de liberdade
de consciência e de crença religiosa".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER REFORMULADO: favorável, com
substitutivo
VISTA: o Deputado JOÃO MATOS pediu vista,
em 17.06.98

10 - PROJETO DE LEI N° 3.749/97 - do Sr.
Alexandre Cardoso - que "estabelece o dia 27
de novembro como o Dia Nacional de Combate
ao Câncer".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: favorável

11 - PROJETO DE LEI N° 3.805/97 - do Sr. Marçal
Filho - que "altera o art. 4° da Lei nO 4.324, de
14 de abril de 1964, que institui o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia, e dá outras providências".
Apenso o PL nO 4.299/98.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: contrário ao PL nO 3.805/97 e ao
de n° 4.299/98, apensado

12 - PROJETO DE LEI N° 3.874/97 - do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "institui o Dia da
Refrigeração e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA
PARECER: contrário

13 - PROJETO DE LEI N° 3.892/97 - do Sr. Marcelo
Barbieri - que "dispõe sobre a oficialização no
território nacional do 'Hino à Negritudelll

•

RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: favorável

ambiental".
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA
PARECER: favorável

15 - PROJETO DE LEI N° 4.105/98 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "cria a Caderneta de
Poupança Escolar e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURO FECURY
PARECER: favorável

16 - PROJETO DE LEI N° 4.109/98 - do Sr. Pedro
Wilson - que "acrescenta inciso ao art. 27 da
Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996". .
RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN
PARECER: contrário

17 - PROJETO DE LEI N° 4.172/98 - do Sr. Chico
Vigilante - que "dispõe sobre a matrícula de
crianças de seis anos de idade no ensino
fundamental". Apenso o PL nO 4.231/98.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável ao PL nO 4.172/98 e
contrário ao de nO 4.231/98, apensado

18 - PROJETO DE LEI N° 4.174/98 - do Sr. Chico
Vigilante - que "modifica a Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) para
instituir o ensino médio nas penitenciárias".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE
ANDRADA
PARECER: favorável, com substitutivo

19 - PROJETO DE LEI N° 4.263/98 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "dispõe sobre
reparação de depredações de bens escolares".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE
ANDRADA
PARECER: contrário

A V I S O N° 22/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Infcio: 29/06/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

14 - PROJETO DE LEI N° 3.932/97 - do Sr. Max
Rosenmann - que "institui o dia da limpeza

1 - PROJETO DE LEI N° 4.265/98 - do Sr. Carlos
Apolinário - que "proíbe a utilização de telefone
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HORÁRIO: 10:00h 2 _
LOCAL: PLENÁRIO 4, ANEXO 11

celular em recinto fechado destinado a uso
público". Apenso o PL nO 4.272/98
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO MER
CANTIL DE DESCONTOS E DO BANCO BRASILEIRO CO
MERCIAL S.A.

CONVIDADOS SENHORES:

• CLÁUDIO NESS MAUCH
Diretor de Fiscalização do Banco Central

• CLÁUDIO ZARZUR
Diretor do Banco Mercantil de Descontos

- HÉLIO RAMOS DOMINGUES
Representante da FEBRABAN

- PAULO RABELLO DE CASTRO
Auditor da SR Rating

- MANOEL LuclvlO DE LOIOLA
Ex-Chete-Adjunto da Procuradoria Jurídica do
Banco Central

- NILTON RODRIGUES
Auditor da Rodyo's Auditores independentes

- FLÁVIO FERNANDES
Liquidante do Banco Mercantil de Descontos

- IRAPUAN COSTA JÚNIOR
Acionista Majoritário do Banco Brasileiro
Comercial S.A.

- EDUARDO MARTINHO
Liquidante do Banco Brasileiro Comercial S.A.

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

PAU T A N° 11/98
REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16 - Anexo 11
Horário: 10 horas

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 3.510/97 - do Senhor

PINHEIRO LANDIM - que "dispõe sobre a
aplicação dos· recursos· provenientes do
Programa Nacional de Desestatização, cria o
Fundo de Desenvolvimento da Infra-Estrutura
para Aproveitamento dos Recursos HíCÍ{ico's -
FUNDARH e dá outras providências". \
RELATOR: Deputado FERNANDO FERR(}\
PARECER:Favorável com Emendas
VISTA: Concedida, em 19/11/97, aos
Deputados Antônio Feijão, Octávio Elísio e
Adroaldo Streck.

PROJETO DE LEI N° 4.285/98 - do Senhor
MARCOS VINICIUS DE CAMPOS - que
"dispõe sobre a criação da figura do
OUVIDOR, como representante dos
consumidores junto à ANEEL e à ANATEL, e
dá outras providências".
RELATORA: Deputada DOLORES NUNES
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10 horas e 30 minutos

PAUTA N° 12/98

A) PROPOSiÇÕES SUJEITAS À
APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DA CASJ;\:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - MENSAGEM N° 1.032/97 - do Poder Executivo
- que "submete à consideração do Congresso
Nacional os textos dos "Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários - Adicional",
da União Internacional de Telecomunicações 
UIT, aprovados pelos países membros em
Genebra, em 22 de dezembro de 1992 e dos
"Atos Finais· da Conferência de
Plenipotenciários", da União Internacional de
Telecomunicações - UIT, aprovados pelos
países membros em Quioto, em 13 de outubro
de 1994".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: Favorável
VISTA: Deputada Conceição Tavares

2 - MENSAGEM N° 1.036/97 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do
Congresso· Nacional o texto do Convênio
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Interamericano sobre Permissào Internacional
de Radioamador, aprovado em Washington,
em 8 de junho de 1995".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO
PARECER: Favorável

4 -

5 -

MENSAGEM N° 1.327/97- do Poder Executivo
- que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo sobre Cooperação
Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Jamaica, em Brasília, em 28 de
agosto de 1997".
RELATOR: Deputado FRANCO MONTaRa
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 1.366/97 - do Poder Executivo
- que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo de Cooperação na
Área de Turismo, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
da Jamaica, em Brasília, em 28 de agosto de
1997".
RELATOR: Deputado FRANCO MONTaRa
PARECER: Favorável

MENSAGEMI N° 1.637/97 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Quarto
Protocolo ao Acordo Geral sobre o Comércio
de Serviços, concluído em Genebra, em 15 de
abril de 1997".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA
PARECER: Favorável
VISTA: Deputada Conceição Tavares

RELATOR: Deputado ARTHUR VIRGILlO
NETO
PARECER: Favorável

8 - MENSAGEM N° 81/98 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo de Cooperação
Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Federação da Rússia, em Brasília,
em 21 de novembro de 1997".
RELATORA: Deputada JOANA D'ARC
PARECER: Favorável

9 - MENSAGEM N° 85/98 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo para
Funcionamento do Centro Único de Fronteira
São Borja-Santo Tomé, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Bra~i1 e o
Governo da República Argentina, em Brasília,
em 10 de novembro de 1997".
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL
PARECER: Favorável

10 - MENSAGEM N° 168/98 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e da 11 ~anda do Norte,
em Londres, em 3 de dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado FRANCO MONTORO
PARECER: Favorável

6 - MENSAGEM N° 79/98 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
Répública de Cingapura, em Cingapura, em 28
de outubro de 1997".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: Favorável

7 - MENSAGEM N° 80/98 - do Poder Executivo -
. que "submete à consideração do Congresso

Nacional o texto do Acordo de Integração
Cultural, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, em Brasília, em 10 de
novembro de 1997".

11 - MENSAGEM N° 272/98 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo de Cooperação
entre os Governos Integrantes da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para
Redução da Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, assinado em Salvador, em 18
de julho de 1997".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZArro
PARECER: Favorável

B) PROPOSiÇÕES SUJEITAS À
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS
COMISSÕES:
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PRIORIDADE 2 -

12 - PROJETO DE LEI N° 4.303/98 - do Poder
Executivo - que "acrescenta artigo ao texto da
Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÓ
PARECER: Favorável

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
132/96 - da Sra. Marisa Serrano - que "dá nova
redação ao art. 27 da Lei Complementar nO 31,
de 11 de outubro de 1977, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA:concedida às Deputadas
Lídia Quinan e Elcione Barbalho

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

13 - PROJETO DE LEI N° 2.711/97 - da Sra. Marta
Suplicy e outros 13 - que "dispõe sobre a não
aplicação de leis estrangeiras de caráter
discriminatório e que possuem efeitos
extraterritoriais a todos os jurisdicionados
brasileiros, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: Favorável

14 - PROJETO DE LEI N° 3.930/97 - do Sr. Nilson
Gibson - que "restringe a aquisição pelo
Governo Federal de produtos lácteos
originados fora da área do Mercosul e toma
outras providências".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: Pela rejeição

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA

3-

4-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
170/97 - do Sr. Júlio Redecker - que "dispõe
sobre a estabilidade, no emprego, decorrente
de acidente do trabalho e de doença
profissional ou do trabalho".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contr~rio

PROJETO DE LEI N° 2.594/96 - do Senado
Federal - que "dispõe sobre as contas
hospitalares no Sistema Único de Saúde e dá
outras providências". (Apensado o PL nO
3.522/97)
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: favorável ao Projeto e contrário ao
PL nO 3.522/97, apensado
VISTA CONJUNTA:concedida aos Deputados
Arnaldo Faria de Sá, Armando Abílio e
Ursicino Queiroz, em 23.04.97
(Adiada a discussão em 20.05.98)

ORDII"ÁRIA

Local: PLenário 7 do Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 13/98

A • Proposições Sujeitas à Apreciação
Pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 86/96
- do Sr. Roberto Jefferson - que "acrescenta
parágrafo ao art. 9° do Decreto-Lei nO 406, de
31 de dezembro de ,1968, que "estabelece
normas de direito financeiro, aplicáveis aos
impostos sobre operaç~~s relativas à
circulação de mercadorias e sobre serviços de
qualquer natureza, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: contrário

5 - PROJETO DE LEI N° 3.350/97 - do Sr. José
Unhares - que "dispõe sobre a instituição do
Programa Nacional de Apoio à Saúde 
PRONASA, com a finalidade de captar e
canalizar recursos para o setor de saúde".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

6 ~ PROJETO DE LEI N° 2.407/96 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "veda a dedução de
despesas médicas de qualquer espécie na
apuração da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: favorável
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7 -

VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados
Rita Camata e José Pinotti. em 12.11.97
(Encerrada a discussao em 01.04.98)

PROJETO DE LEI N° 5.489-C/90 - do Sr.
Adylson Motta - que "obriga ás empresas a
insta laça0 e o efetivo funcionamento de
serviços odontológicos aos seus empregados
nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: contrário

Viveiros - que "dispõe sobre o
acompanhamento de pacientes internados em
hospitais do Sistema Único de Saúde"
(Apensado o PL 1.205/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este, com substitutivo, e contrário ao de n°
1.205/95, apensado
VISTA CONJUNTA:concedida aos Deputados
José Unhares, Ursicino Queiroz e José
Aldemir, em 25.06.97

8 - PROJETO DE LEI N° 2.352/91 - do Sr. Paulo
Rocha e João Paulo - que "dispõe sobre o
Cartão de Seguridade Social, o registro de
empregados e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: contrário
VISTA:concedjja à Deputada Elcione
Barbalho, em 20.05.98

9 - PROJETO DE LEI N° 4.432/94 - do Sr. Paulo
Paim - que "considera a atividade profissional
de motorista de táxi prejudicial à saúde para
efeito da concessão de aposentadoria
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíllO
PARECER: contrário

10- PROJETO DE LEI N° 4573/94 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre aposentadoria
especial de barbeiro e cabelereiro."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
PARECER: favorável
VISTA:concedida ao Deputado Osmânio
Pereira, em 06.05.98

11 - PROJETO DE LEI N° 345/95 - da Sra. Ana
Júlia - que "altera a redação dos incisos II e V,
do artigo 55 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui o Plano de Custeio,
e dá outras providências". (Apensado o PL n°
2.603/96 - PL n° 2,834/97 ~ PL nO 3.821/97)
RELATORA: Deputada CIDINHA CAMPOS
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo, a este e pela rejeição dos
apensados (PL's nOs 2.603/96, 2.834/97 e
3.821/97), bem como das emendas oferecidas
ao Substitutivo.

12 - PROJETO DE LEI N° 525/95 - do Sr. Augusto

13- PROJETO DE LEI N°1.121/95- do Sr.
Domingos Dutra - que "dispõe sobre o
pagamento de alimentos provisórios nas ações
de investigação de paternidade e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER (REFORMULADO): contrário
VISTA CONJUNTA:concedida aos Deputados
Humberto Costa e Jandira Feghalli. 11.06.97

14· PROJETO DE LEI N° 1.363/95 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre a indicação de
valor da moeda nacional em código braile ou
outro mecanismo que permita sua identificação
por deficientes visuais". (Apensado o PL nO
4.271/98)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este e contrário ao PL nO 4.271/98, apensado
VISTAconcedida <lO Deputado Armando
Abílio, em 20.08.97

15- PROJETO DE LEI N° 1.740-A/96 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "proíbe a fabrição e
comercialização de produtos, de qualquer
natureza, destinados ao público infantil,
reproduzindo a forma de cigarro e similares e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO
GONÇALVES
PARECER: favorável

116 - PROJETO DE LEI N° 1.784/96 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dá nova redação ao artigo 150
da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTAconcedida ao Deputado Armando
Abílio, em 20.08.97
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17 - PROJETO DE LEI N° 1.870/96 - do Sr. Chicão
Brígido -. que "~ispõe sobre a obrigatoriedade
de emissão de nota fiscal, separadamente,
para os medicamentos de uso contínuos
psicotrópicos" (Apensado o PL nO 4.217/98)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este e contrário ao PL nO 4.217/98, apensado

18 - PROJETO DE LEI N° 2.002/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravente - que "concede anistia
de dívidas das entidades beneficientes de
assistência social para com o Instituto Nacional
de Seguro Social - INSS e dá outras
providências". (Apensado o PL nO 3.019/97)
RELATpR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este e ao PL nO 3.019/97, apensado, com
substitutivo
VISTA:concedida ao Deputado Nilton Baiano,
em 15.04.98

19 - PROJETO DE LEI N° 2.020/96 - da Sra. Alzira
Éwerton - que "estabelece admissão tácita de
paternidade no caso que menciona".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com emenda

20 - PROJETO DE LEI N° 2.035-Al96 - do Sr.
Cássio Cunha Lima - que "torna obrigatório a
sinalização espec'fica para deficientes visuais
nas estações e terminais de transporte coletivo
urbano".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
PARECER: favorável a este e à emenda
adotada pela Comissão Viação e Transporte.

21 - PROJETO DE LEI N° 2.1 09-Al96 - do Sr.
Sarney Filho - que "dispõe sobre o tratamento
preferen'cial aos idosos, portadores de
deficiência a gestantes em eventos culturais,
artísticos: desportivos a similares".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável

22 - PROJETO DE LEI N° 2.355/96 - do Sr. Lima
Netto -.. que "di.spõe sobre prioridade do
atendimento médico gratuito a policiais
militares, civis e bombeiros militares que forem
acidentados em serviço".
.RELATOR: Deputado ARMANDO ABíuo
PARECER: contrário
VISTA;cQncedida ao Deputado Arnaldo Faria
de Sá, em 27.08.97

23 - PROJETO DE LEI N° 2.386/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobre a jornada de
trabalho para o exercício da enfermagem".
RELATORA: Deputada CECI CUNHA
PARECER: favorável

24 - PROJETO DE LEI N° 2.446/96 - do Sr. Celso
Russomano - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de os estabelecimentos de
saúde manterem amostras do sangue das
mães e das crianças, para fins da
identificação".
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER: contrário

25 - PROJETO DE LEI N° 2.547/96 - do Sr. Fau~to

Martello - que "dispõe sobre incentivo fiscal
para pessoas jurídicas que divulguem nas
embalagens de seus produtos campanhas ou
informações de interesse social e filantrópico".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: favorável, com substitutivo

26 - PROJETO DE LEI N° 2.584/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "altera o parágrafo único da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente, instituindo a
obrigatoriedade de manutenção e
acompanhamento do cartão de vacina pelo
posto de saúde em que a criança foi vacinada
pela primeira vez".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário

27 - PROJETO DE LEI N° 2.599/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravente - que "concede
incentivos a empresas que facilitarem o
treinamento de trabalhadores". (Apensado o
PL nO 3.471/97)
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI
PARECER: contrário a este e pela
incompetência desta Comissão para
pronunciar-se sobre o PL nO 3.471/97,
apensado

28 - PROJETO DE LEI N° 2.682/96 - do Sr. Eliseu
Padilha - que "acrescenta parágrafo no art. 95
da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1996, que
"dispõe sobre a organização da seguridade
social, institui plano de custeio, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: favorável, com emenda
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29 . PROJETO DE LEI N° 2.690-A/97 - do Sr.
fernando Ferro e outros - que "altera a Lei nO
7.802, de 11 de julho de 198"9, para
acrescentar parágrafos ao artigo 13".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: favorável, com adoção do
substitutivo da CDMAM

30 - PROJETO DE LEI N° 2.713/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "protege, na forma da lei, o doador
de órgãos e o trabalhador submetido a
transplante de órgãos".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA
PARECER: favorável

31 - PROJETO DE LEI N° 2.790/97 - do Sr. Jofran
Frejat - que "altera o caput do art. 16 do
Decreto-lei nO 3.200, de 19 de abril de 1941,
que dispõe sobre a proteção da família".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: favorável, com emendas

32 - PROJETO DE LEI N° 2.851-A/97 - do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen - que "determina a presença
de um médico, r:omo membro da tripulação,
nas aeronaves empregadas no serviço aéreo
público de transporte regular." RELATOR:
Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

33 - PROJETO DE LEI N° 2.891/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "altera a Lei nO 9.425, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre a
concessão de pensão especial às vítimas do
acidente nuclear ocorrido em Goiânia. Estado
de Goiás"
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável, com substitutivo

34 - PROJETO DE LEI N° 2.932/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de colocação de fotos de
crianças desaparecidas nas embalagens de
produtos e nas contas de água, luz, gás e
telefone".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA
PARECER: favorável, com substitutivo

35 . PROJETO DE LEI N° 2.938/97 - da Sra. Tete
Bezerra - que "acrescenta parágrafo ao art.
106 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
para disciplinar !>obr~ meios de comprovacão
,je t<;;ITIj.JU de exercicio ae atIvidade por parte

de trabalhadoras rurais".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO
PARECER: favorável

36 - PROJETO DE LEI N° 2.953/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "cria a denominação de "mate
misto" ao composto de 'Il~X Paraguayensis"
adicionado de qualquer outro ingrediente, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: contrário

37 - PROJETO DE LEI N° 3.002/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "prevê o pagamento de juros de
mora para os benefícios previdenciários pagos
com atraso e estabelece prazo máximo para o
Conselho de Recursos do Trabalho e da
Previdência Social proferir decisão final".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíllO
PARECER: favorável, com emendas

38 - PROJETO DE LEI N° 3.118/97 ~ do Sr.
Marquínho Chedid - que "dispõe sobre a
descentralização dos recursos destinados a
programas de atendimento aos desnutridos e
às gestantes em risco nutricional e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: Contrário

39 - PROJETO DE LEI N° 3.141/97 - do Sr. João
Paulo - que "dispõe sobre a suspensão do
contrato de trabalho por prazo determinado
nas situações que especifica e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI
PARECER: favorável, com emenda

40 - PROJETO DE LEI N° 3.147/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobr.e a reserva de vagas
especiais para deficientes físicos nos
estacionamentos públicos".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável

41 - PROJETO DE LEI N° 3.221/97 - do Sr. Remi
Trinta - que "permite o pagamento de
benefícios previdenciários através da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
emenda
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42 - PROJETO DE LEI N° 3.343-A/97 - do Sr. Luiz
Fernando - que "determina a instalação de
posto de serviço e atendimento médico de
urgência nos aeroportos que especifica".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO
PARECER: favorável

43 - PROJETO DE LEI N° 3.377/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que "acrescenta parágrafo ao art.
82 da Lei nO 7.210 de 11 de julho de 1984, que
institui a Lei de Execução Penal".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com substitutivo

44 - PROJETO DE LEI N° 3.451/97 - do Sr. Júlio
Redecker - que "acrescenta parágrafo ao art.
22 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
para permitir a dedução, da contribuição
previdenciária, das quantias pagas pela
empresa a título de assistência médica a seus
empregados".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável, com 2 emenda!f

45 - PROJETO DE LEI N° 3.479/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "implanta no sistema de ensino
público o Programa Respire Bem, a fim de
sanar deficiências respiratórias por mal
posicionamento dentário e dá outras
providências".
RELATGR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável

46 - PROJETO DE LEI N° 3.491/97 - do Sr. Gerson
Peres - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
das unidades da rede de serviços do Sistema
Único de Saúde - SUS, reservarem a
deficientes visuais, no mínimo, 10% das vagas
destinadas ao trabalho nas câmaras escuras
do setor de Radiologia".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: contrário

47 - PROJETO DE LEI N° 3.587/97 - do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "assegura a trabalhadores,
aposentados e pensionistas da Previdência
Social tratamento dentário às expensas do
Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: favorável

48 - PROJETO DE LEI N° 3.604/97 - do Sr. Moises
Lipnik - que "dispõe sobre o exercício da

profissão de Agente Comunitário de' Saúde e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: contrário

49 - PROJETO DE LEI N° 3.610/97 - do Sr. João
Fassarella - que "acrescenta dispositivos ao
art. 2° da Lei nO 7.853, de 24 de outubro de
1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração
social, sobr~ a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
(COROE), institui a tutela jurisdicional de
interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério
Público, define crimes, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável

50 - PROJETO DE LEI N° 3.630/97 - do Sr.
Waldomiro Fioravente - que "altera a Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social, e dá outras providências, para instituir o
abono de permanência em serviços".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável, com emendas

51 - PROJETO DE LEI N° 3.632/97 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "dermina que os
estabelecimentos de ensino fundamental e
médio coloquem armários á disposição dos
alunos para a guarda do material didático".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO
PARECER: favorável

52 - PROJETO DE LEI N° 3.658/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre o destino· dos
recursos financeiros arrecadados pelo TesourCJ
Nacional provenientes das contas inativas do
sistema bancário brasileiro".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: favcrável

53 - PROJETO DE LEI N° 3.790/97 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que "altera as Leis nOs 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, para que seja
considerado como segurado especial da
Prev:dência Social o trabalhador rural que
exerça sua atividade em regime de economia
familiar, ainda que com a utilização de
equipamentos agrícolas".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: contrário
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54 - PROJETO DE LEI N° 3.793/97 - do Sr. Inácio
Arruda - que "determina que as
concessionárias de serviço! de radiodifusão e
televisão divulguem informações de utilidades
públicas sobre o Sistema Único de Saúde 
SUS, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável

55 - PROJETO DE LEI N° 3.862/97 - do Sr. Ivandro
Cunha Lima - que "dispõe sobre prerrogativas
aos portadores de Diabetes Mellitus".
(Apensado o PL n° 3.891/97)
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA
PARECER: favorável, com substitutivo, e pela
rejeição do PL nO 3.891/97, apensado.

56 - PROJETO DE LEI N° 3.865/97 - do Sr. José
Coimbra - que "dispõe sobre a medição do teor
alcoólico em motoristas envolvidos em
acidentes de trânsito, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário

57 - PROJETO DE LEI N° 3.976/97 - do Sr. Tuga
Angerami - que "dispõe sobre a exigência de
exame psicológico para professorres e alunos
de modalidade esportivas de artes marciais."
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável

58 - PROJETO DE LEI N° 3.989/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "dispõe sobre a impenhorabilidade
de máquinas e equipamentos hospitalares e dá
outras providências
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável

59 - PROJETO DE LEI N° 4.033/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "altera o texto das Leis 8.212 e
8.213, de 24 de julho de 1991, bem como as
que se seguiram - 8.218/91 - 8.222/91 
8.315/91 - 8.398/92 - 8.444/92 - 8.490/92 
8.540/92 - 8.542/92 - 8.619/93 - 8.620/93 
8.641/93 - H.647/93 - 8.666/93 - 8.742/93 
8.861/94 - 8.870/94 - 8.880/94 - 8.883/94 
8.981/95 - 9.032/95 - 9.063/95 - 9.065/95 
9.129/95 - 9.311/96 - 9.317/96.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: contrário

60 - PROJETO DE LEI N° 4.089/98 - do Sr. Enio
Bacci - que "institui o exame ginecológico

preventivo gratuito, inclusive exame de
mamografia, custeados pelo SUS."
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER: favorável, com substitutivo

61 - PROJETO DE LEI N° 4.091/98 - do Sr. Enio
Bacci - que "institui o Programa de Incentivo
aos doadores de Órgãos em vida."
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

62 - PROJETO DE LEI N° 4.128/98 - do Sr.
Waldomiro Fioravente - que "dispõe sobre a
assistência à saúde das pessoas portadoras
de deficiência no âmbito do Sistema Único de
Saúde."
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

63 - PROJETO DE LEI N° 4.146/98 - do Sr. Feu
Rosa - que "acrescenta parágrafo ao art. 35 da
Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
"dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

64 - PROJETO DE LEI N° 4.170/98 - do Sr. Paulo
Lima - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
vacinação antigripal em idosos".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: contrário

65 - PROJETO DE LEI N° 4.180/98 - do Sr. Paulo
Lustosa - que "dispõe sobre o pagamento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do
Programa de Integração Social e da
Contribuição para financiamento da
Seguridade Social.
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável

66- PROJETO DE LEI N°4.191/98- do Sr. Airton
Dipp - que "dispõe sobre frase de advertência
nas embalagens de produtos comestíveis que
contenham alcoól
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER: favorável

67 - PROJETO DE LEI N° 4.214/98 - do Sr. Lidia
Quinan - que "isenta os trabalhadores
deficientes físicos e visuais do Imposto de
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Renda e da contribuição do INSS".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável

A V I S O N° 15/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 25/06/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 -

2-

3-

4-

PROJETO DE LEI N° 649-A/95 - do Sr. Moacyr
Andrade - que "dispõe sobre a assistência
médica e social na zona rural canavieira e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO

PROJETO DE LEI N° 4.566/98 - do Sr. José
Augusto - que "altera o artigo 2°, inciso V, da
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
adequando o valor do benefício mensal
concedido à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso a um mínimo necessário para
preservação da dignidade humana, bem como
para a fruição de cidadania".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

PROJETO DE LEI N° 4.577/98 - do Sr. Serafim
Venzon - que "torna dedutível no cálculo da
Cofins e da CSSL a despesa com a
contribuição previdenciária".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI N° 4.590/98 - do Sr. Moisés
Lipnik - que "destina dez por cento da
arrecadação do jogo de bingo permanente ao
Fundo Nacional da Criança e do Adolescente 
FNCA".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO,

PUBLICO

2-

3-

4-

Superior Eleitoral (OF nO 897/98) - que "dispõe
sobre a criação de Funções Comissionadas de
Chefe de Zona Eleitoral, nos Quadros
Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais do Amazonas, Distrito
Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa
Catarina e São Paulo".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.374/96 - do Senado
Federal (PLS nO 132/96) - que "proíbe as
instituições financeiras beneficiárias de
recursos oriundos do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro - PROER - de demitir
pessoal sem justa causa e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Domingos
Leonelli em 03/06/98

PROJETO DE LEI N° 1.902/96 - do Sr.
Fernando Ferro - que "regulamenta o artigo 8°,
inciso 111, da Constituição Federal, que institui a
figura "juris" da substituição processual".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
213/97 - do Sr. João Mendes - que altera a Lei
Complementar nO 82, de 27 de março de 1995,
que "disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

HORARIO: 10 horas
LOCAL: Plenário 12 - Anexo 11

PAUTA N° 10/98

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 4.202/98 - do Tribunal

5- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
88/95 - da Sra. Ana Júlia - (PDC n° 89/95,
apensado) - que "susta, para todos os efeitos
legais, o Decreto nO 1.480, de 3 de maio de
1995, oriundo da Presidência da República",
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável ao principal e contrário
ao apensado
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 20/09/95
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6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
241/96 - do Sr. Agnelo Queiroz - que susta a
aplicação do disposto na Portaria nO 865, de 14
de setembro de 1995, do Ministério do
Trabalho, que "estabelece critérios de
fiscalização de condições de trabalho
constantes de Convenções ou Acordos
Coletivos de Trabalho".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: contrário
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
21/08/96

B· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

7 - PROJETO DE LEI N° 2.785/97 - do Ministério
Público da União (MSC PGR 01/97) - que "cria
cargos de Procurador da República, na carreira
do Ministério Público Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
PARECER: favorável, com 2 (duas) emendas

8 - PROJETO DE LEI N° 3.502/97 - do Senado
Federal (PLS nO 103/96) - que "dispõe sobre a
devolução do adiantamento da remuneração
das férias, mediante o acréscimo de novo
parágrafo ao art. 145 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: favorável

9- PROJETO DE LEI N° 1.410/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "regulamenta o
inciso XIX do artigo 7° da Constituição Federal,
dispondo sobre a licença-paternidade e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 04/11/96

10 - PROJETO DE LEI N° 1.827-A/96 - do Sr.
Inácio Arruda - que "regulamenta os serviços
de distribuição de gás combustível canalizado
na forma dada ao parágrafo 2° do artigo 25 da
Constituição Federal pela Emenda
Constitucional nO 5, de 1995".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER REFORMULADO: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

11 - PROJETO DE LEI N° 251/91 - do Sr. Chico
Vigilante - que "proíbe o regime de trabalho
temporário instituído pela Lei nO 6.019, de 3 de
janeiro de 1974".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com emenda

12 - PROJETO DE LEI N° 3.912-A/93 - do Sr.
Waldomiro Fíoravante - que "determina. no
âmbito das empresas privadas, o fornecimento
de alimentação aos seus empregados e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário

13 - PROJETO DE LEI N° 4.847/94 - do Sr.
Waldomiro Fioravante (PL 2.616/96,
apensado) - que "institui aos trabalhadores que
exerçam a função de motorista a percepção do
adicional de periculosidade e direito à
aposentadoria especial".
RELATOR: Deoutado LUCIANO CASTRO
PARECER: éontrário ao principal, pela
prejudicialidade do apensado e pela inclusão
da Comissão de Seguridade social e Família
no despacho
Vista concedida ao Deputado Jair Meneguellí
em 23/10/96

14 - PROJETO DE LEI N° 289/95 - do Sr. Fernando
Diniz - que "dispõe sobre o exercício da
profissão de Detetive, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: contrário ao projeto e à emenda
apresentada na Comissão

15 - PROJETO DE LEI N° 453/95 - do Sr. Newton
Cardoso - (PL's nOs 473/95, 760/95. 1.327/95,
1.715/96. 1.898/96. 1.994/96, 2.261/96 e
2.751/97, apensados) - que revigora o
parágrafo 4° do artigo 2° da Lei nO 8.031. de 12
de abril de 1990, que "cria o Programa
Nacional de Desestatização e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: favorável, com substitutivo, aos
PL's 760/95 e 2.261/96, apensados; contrário
ao PL 1.327/95, apensado, e pela
prejudicialidade dos PL's 453/95, principal,
473/95, 1.715/96, 1.898/96, 1.994/96 e
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2.751/96... apensados
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 29.11.95

16 - PROJETO DE LEI N° 513/95 - do Sr. José
Fortunati que "estende os direitos
assegurados à trabalhadora gestante, nos
casos de morte desta, a quem detiver a guarda
de seu filho".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Luciano Castro
em 20/09/95

17 - PROJETO DE LEI N° 654/95 - do Sr. José
Fortunati . - que "modifica a tedação do
parágrafo 1° do artigo 895 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 18.10.95

18 - PROJETO DE LEI N° 698/95 - do Sr. Agnelo
Queiroz - (PL na 790/95, apensado) - que
"inclui parágrafo 50 ao artigo 462 da
Consolidação das Leis do trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei na 5.452, de 10 de maio de
1943".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário ao principal e favorável
ao apensado

19 - PROJETO DE LEI N° 759-A/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a organização da
Polícia Ferroviária Federal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: contrário ao projeto e às emendas
adotadas pelo Comissão de Defesa Nacional

20 - PROJETO DE LEI N° 813/95 - do Sr. Chico
Vigilante - que "veda a exigência de carta de
fiança aos candidatos a empregos regidos pela
CLT".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 17/09/97

21 - PROJETO DE LEI N° 1.032/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre as vagas nas
empresas para os trabalhadores com mais de

quarenta e cinco anos, nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
PARECER: favorável, com emenda
Vista concedida ao Deputado Jair Meneguellí
em 25/06/97

22 - PROJETO DE LEI N° 1.103/95 - do Sr. Zaire
Rezende - que "acrescenta parágrafo ao artigo
482 da Consolidação das Leis do trabalho".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: favorável

23 - PROJETO DE LEI W 1.254/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de quadro de carreira nas empresas de crédito
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
23/10/96

24 - PROJETO DE LEI N° 1.475/96 - do Sr. João
Fassarella - que acrescenta parágrafos ao
artigo 10 da Lei na 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que "regula o Programa do
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 26/06/96

25 - PROJETO DE LEI N° 1.531/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 845 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

26 - PROJETO DE LEI N° 1.539/96 - do Sr.
Alexandre Cardoso - que "dispõe sobre a
instituição de mecanismos de
acompanhamento de informações econômicas
e financeiras de interesse da sociedade".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 21/08/96

27 - PROJETO DE LEI N° 1.634/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede por um
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ano ao trabalhador transferido".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELI,.I
PARECER: favorável, com substitutivo

28 - PROJETO DE LEI N° 1.832/96 - do Sr. José
Machado - que altera o artigo 4° da Lei nO
8.884, de 11 de junho de 1994, que
"transforma o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE - em Autarquia,
dispõe sobre a prevençêo e a repressêo às
infrações contra a ordem econômica e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

29 - PROJETO DE LEI N° 1.846/96 - do Sr. José
Fritsch - que "dispõe sobre a responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços nos casos
de violaçêo de direitos trabalhistas por parte do
empregador".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 05/11/97

30 - PROJETO DE LEI N° 2.079/96 - do Sr. Marcelo
Déda - (PL nO 3.555/97, apensado) - que
"dispõe sobre a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos e entidades públicas da administração
direta e.indireta".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável, com substitutivo, ao
principal e ao apensado
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 1°/04/98

31 - PROJETO DE LEI N° 2.290/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispôe sobre a concessão de
abono especial para os trabalhadores, no valor
de um salário contratual, a ser pago no mês do
seu aniversário".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

32 - PROJETO DE LEI N° 2.309/96 - do Sr.
Augusto Nardes - que altera os artigos 10 e 11
da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992. que
"dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercicio de mandato, cargo, emprego
ou funçêo na administraçêo pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras

providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 25/06/97

33 - PROJETO DE LEI N° 2.439/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante que "impede
cobranças ou descontos nos ganhos dos
trabalhadores. quando da realizaçêo de testes
de admissão".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha
em 25/06/97

34 - PROJETO DE LEI N° 2.622/96 - do Sr. Miguel
Rossetto - que "altera o Decreto-Lei nO 7.661,
de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, e
dá outras providências",
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável

35 - PROJETO DE LEI N° 2.670/96 - do Sr. Tuga
Angerami que "dispôe sobre a
obrigatoriedade da divulgação dos custos de
publicidade da Administração Pública". .'
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSen'o
PARECER: favorável

36 - PROJETO DE LEI N° 2.774/97 - do Sr. Paulo
Rocha - que "dá nova redaçêo ao art. 195 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 26/11/97

37 - PROJETO DE LEI N° 2.867/97 - do Sr. Feu
Rosa - (PL nO 3.266/97. apensado) - que altera
a Lei nO 9.192, de 21 de dezembro de 1995,
que "altera dispositivos da Lei nO 5.540, de 2a
de novembro de 1968, que regulamentam c
processo de escolha dos dirigentes
universitários".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÂO NETO
PARECER: contrário ao principal e a sel
apensado
Vista ao Deputado Luciano Castro err
03/06/98
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38 - PROJETO DE LEI N° 3.048/97 - do Sr. Luciano
Zica - que "altera dispositivos d,a Consolidação
das Leis do Trabalho e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável

39 - PROJETO DE LEI N° 3.111/97 - do Sr. Adylson
Motta - que "altera a Lei nO 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo e
contrário à emenda apresentada ao
substitutivo

40 - PROJETO DE LEI N° 3.138/97 - do Sr. Júlio
Redecker (PL nO 3.747/97; apensado) - que
"altera o art. 1° da Lei nO 7.064, de 6 de

I'
dezembro de 1982, estendendo as regras
deste diploma legal a todas as empresas que
venham a contratar ou transferir trabalhadores
para prestarem serviço no exterior".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
PARECER: favorável ao principal e pela
prejudicialidade do apensado

41 - PROJETO DE LEI N° 3.228/97 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "acrescenta § 2°
ao art. 197 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho. para responsabilizar o Ministério do
Trabalho pelo arbitramento e aplicação de
multas aos empregadores que infringirem as
normas de proteção ao trabalhador".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 05/11/97

42 - PROJETO DE LEI N° :'.300/97 - do Sr.
Emerson Olavo Pires - que "altera o art. 23 da
Lei nO 8.460, de 17 de setembro de 1992. e o §
2° do art. 8° da Lei nO 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável, com emenda

43 - PROJETO DE LEI N° 3.329/97 - do Sr. José
Pimentel e outros - que "dispõe sobre a
concessão do benefício Seguro-Desemprego

ao produtor" parceir.o, meeiro e arrendatário
rurais em períodos de safras frustradas",
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável

44 - PROJETO DE LEI N° 3.647/97 - do Sr. Milton
Mendes - que "altera o art. 118 da Lei nO 8.213.
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social, o
art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452. de
1° de maio de 1943, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 26/11/97

45 - PROJETO DE LEI N° 3.979/97 - do Sr.
Mendonça Filho - que "dispõe sobre a redução
da alíquota de contribuição do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço nas condições
em que especifica e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contrário

46 - PROJETO DE LEI N° 4.308/98 - do Sr. Nelson
Harter - que "autoriza a utilização de recursos
do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
para saldar débitos relativos ao Programa do
Crédito Educativo".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contrário

47 - PROJETO DE LEI N° 4.338/98 - do Sr.
Severino Cavalcanti - que "dispõe sobre o
exercicio da profissão de despachante
aduaneiro e sobre a criação, organiz8ção e
competência do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Despachante
Aduaneiro, e determina outras providênicas".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

PAU T A N° 07/98

Local: plenário nO 11 do anexo 1\
Horário: 10h

A • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:
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1 -

2-

3 -

4-

5-

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.345/97 (apensos os
PLs. nOs. 2.659/96 e 2.723197) - do Senado
Federal (PLS nO 8/96) - que "proíbe a venda de
bebidas alcoólicas nos estabelecimentos
comerciais situados nas margens das rodovias,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES
PARECER: contrário ao PL nO 3.345/97, aos
PLs. nOs. 2.659/96 e 2.723197, apensados, e à
emenda apresentada ao PL n° 2.659/96

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.571-A/93 (apenso o PL
n° 816/95) - do Sr. Fábio Feldmann e outros 
que "altera disposições da Lei nO 8.374, de 30
de dezembro de 1991, que dispõe sobre o
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por embarcações ou por sua carga e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER REFORMULADO: favorável ao PL
nO 3.571-A/93 e ao PL nO 816/95, apensado,
com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 633-B/95 (apensos os
PLs. nOs. 1.009/95, 1.826/96 e 3.201/97) - da
S~ Veda Crusius - que "dá nova redação ao
caput do art. 9° da Lei nO 8.723, de 28 de
outubro de 1993, que dispõe sobre a redução
de emissão de poluentes por veículos
~utomotores e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANT6NIO GERALDO
PARECER: contrário ao PL nO 633-B/95 e aos
PLs. nOs. 1.009/95, 1.826/96 e 3.201/97,
apensados

PROJETO DE LEI N° 1.387-A/95 (apenso o PL
nO 1.466/96) - do Sr. Júlio Redecker - que "cria
o Programa de Controle de Segurança
Automotiva (PROCONSEG), e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO
PARECER: favorável ao PL nO 1.387-A/95 e
contrário ao PL nO 1.466/96, apensado

PROJETO DE LEI N° 3.148/97 - da S~ Marisa
Serrano - que "inclui no Plano Nacional de
Viação o trecho rodoviário que menciona, no
Estado de Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado RONALDO PERIM
PARECER: contráno

6 - PROJETO DE LEI N° 3.198/97 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "torna obrigatório o cinto de
segurança de acionamento automático em
veículos automotores".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: favorável

7 - PROJETO DE LEI N° 3.925/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre a vedação à
cobrança de pedágio dos veículos registrados
no município onde localizam-se postos de
pedágio".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI
PARECER: favorável ao projeto e à emenda
apresentada na Comissão

8 - PROJETO DE LEI N° 4.124/98 - do Sr. Paulo
Rocha - que "acrescenta inciso ao art. 181 da
Lei nO 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA
PARECER: favorável, com emenda

9 - PROJETO DE LEI N° 4.134/98 - do Sr. Júlio
Redecker - que "torna obrigatório o uso de
capacete de segurança para condutores e
passageiros de bicicletas".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES
PARECER: contrário

1O- PROJETO DE LEI N° 2.642-A/96 - do Sr.
Arthur Virgílio Neto - que "proíbe o uso de
aparelho de telefone celular a bordo de
aeronaves".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
PARECER: favorável, com substitutivo

11 - PROJETO DE LEI N° 3.801 hfT - do Sr. Tuga
Angerami - que "acrescenta parágrafo ao art.
86 da Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica".
RELATOR: Deputado LE6NIDAS CRISTINa
PARECER: favorável

12 - PROJETO DE LEI N° 4.096/98 (apenso o PL
nO 4.234/98) - do Sr. Inocêncio Oliveira - que
"dispõe sobre alterações no texto da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro)".
RELATOR: Deputado LE6NIDAS CRISTINO
PARECER: favorável ao PL nO 4.096/98 e
contrário ao PL nO 4.234/98, apensado
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13 - PROJETO DE LEI N° 4.143/98 - do Sr. Hermes
'Parcianello - que "dispõe sobre legislação de
trânsito, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: favorável, com substitutivo

14 - PROJETO DE LEI N° 4.355/98 - do Sr.
Coriolano Sales - que "altera a Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997. que institui o Código
de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI
PARECER: favorável

A V I 5 O N° 16/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 29/06/98
Pram.: 5 sessões
Decurso: 2" sessão

1 - PROJETO DE LEl N° 4.571/98 - do Senado
Federal (PLS nO 71/98) - que "altera a redação
do art. 108 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para o fim de incluir na
excepcionalidade prevista para o transporte de
passageiros em veículo de carga ou misto a
hipótese de aumento sazonal da demanda por
transporte coletivo de passageiro".
RELATOR: Deputado FELIPE MENDES

11 - -COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 82-A/95 . RECURSOS

PARA0 SUS

PAUTA N° 9/98

Horário: 14 horas
Local: Plenário 11, Anexo fi

Disc<ussão e votação do Parecer do
Relator.
1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO

N° 82-A, DE 1995 - do Sr. Carlos Mosconi e
outros - que "Acrescenta dispositivo ao artigo
195 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável, com substitutivo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 294-A/95 - BENEFíCIO Af.S

EX-INTEGRANTES DO
BATALHÃO SUEZ

PAUTA N° 2/98

Horário: 14h3D
Local: Plenário 13, Anexo II

Eleição do 2° Vice-Presidente e
elaboração do roteiro de trabalho.
1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 294-A, DE 1995 - do Sr. Sérgio Barcellos e
outros - que "dá nova redação ao parágrafo 1°
do artigo 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE
ANDRADA.

COMISSÃO ESPECIAL
RECURSOS HíDRICOS

PAUTA N° 1/98

Horário: 14h30
Local: Plenário 4, Anexo li
Debate sobre a seca no Nordeste.
1 - Comissão Especial destinada a estudar os

Projetos Públicos Federais de Irrigação e
Recursos Hídricos e apresentar propostas ao
Orçamento da União, no sentido de viabilizar a
execução dos mesmos.
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚ~LlCOS E

FISCALIZAÇAO

A V I 5 O N° 15/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 24/06/98
Prazo.: 8 dias
Decurso: 08 dias

1 - PROJETO DE LEI N° 021/98-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a· abrir ao
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Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar até o limite de R$
400.000,00. para os fins que especifica".

A " I S O N° 16/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 30/06/98
Prazo.: 8 dias
Decurso: 02 dias

1 - PROJETO DE LEI N° 022/98-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Eleitoral, crédito Suplementar no valor
de R$ 65.000.000,00, para os fins que
especifica".

NOTA:
AS EMENDAS Só SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO PRÓ
PRIO DISPON(VEL NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:(10 As 12:00 E 13:30 As 18:30

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE ----.------.----- ••••---.------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de C')missõEls Permanentes --------- 6892

Serviço de Comiss6es Especiais e Externas ------- 7052
Serviço de CPls- 7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 15 minutos.)

PORTARIA N2 076/98

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados,
de acordo com o art. 259 do Regimento Intemo,
combinado com o inciso 11 do art. 12 do Ato da Mesa
r}2 205, de i 990, resolve: credenciar o SenhOi CAR
LOS FERNANDES como Representante da Associa
ção Brasileira de Anistiados Políticos/ABAP.

Câmara dos Deputados, 30 de junho de 1998.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário.

PORTARIA N2 077/98

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados,
de acordo com o art. 259 do Regimento Intemo,
combinado com o inciso 11 do art. 12 do Ato da Mesa
n2 205, de 1990, resolve renovar o credenciamento
do Senhor VICENTE DE MiRANDA como Repre
sentante da Associação Brasileira dos Bancos Esta
duais/ASBACE

Câmara dos Deputados 30 de junho de 1998. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário.
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PPS

Gervásio Oliveira (POT) Félix Mendonça (PTB)

Átila Lins
Dolores Nunes
Jaime Martins
Osmir Lima
VilmarRocha

1 vaga Zé Gomes da Rocha

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Telefones: 318-691616978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Paulo Rocha - PTIPA
l' Vice-Presidente: Socorro Gomes - PCdoBlPA
22 Vice-Presidente: Benedito Guimarães - PPB/PA
32 Vice-Presidente: Antônio Joaquim - PSDBlMT

Titulares Suplentes

PFL

PSO

Armando Abftio
Cleonâncio Fonseca

Maria Elvira
Mauro Lopes

Saraiva Felipe
Silas Brasileiro

Wilson Cignachi
2 vagas

Adelson Ribeiro
Oilso Sperafico

7 vagas

Antonio Ueno
Benedito de Lira

Dolores Nunes
Hugo Rodrigues da Cunha

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella
Luiz Braga

Messias Gois
Saulo Queiroz

Werner Wanderer

PSOB

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (PDT)
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
otávio Rocha
Orcino Gonçalves (PMDB)
Ronaldo Santos
1 vaga

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Antônio Jorge
Betinho Rosado
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Francisco Coelho
José Múcio Monteiro
Roberto Fontes
Roberto Pessôa
Valdomiro Meger

Adelson Salvador
Carlos Mendes
Etevalda Grassi de Menezes
Ivandro Cunha Lima
Laire Rosado
Moacir Micheletto
Oscar Goldoni
Roberto Paulino
Valdir Colatto

Bloco (PMOB, PRONA)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Roberto Balestra - PPBlGO
12 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico - PPBlPR
2! Vice-Presidente: Etevalda Grassi de Menezes - PMDBlES
32 Vice-Presidente: Nelson Marquezelli - PTBlSP

Titulares Suplentes

PFL

PTB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Gervásio Oliveira

José Pimentel
Luciano Zica

PPB

Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Mário Cavallazzi
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Roberto Balestra
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, POT, pedoB)

Adão Pretto
Alcides Modesto
Carlos Cardinal
Enio Bacci
Geraldo Pastana
João Fassarella
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

JoãoTota
José Rezende
RomeI Anízio

3 vagas

Fernando Zuppo
João Coser

José Pimentel
Padre Roque

Valdeci Oliveira
3 vagas

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Mário Martins
Teté Bezerra

PPB

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis Barbosa
Valdenor Guedes

Geraldo Pastana
GilneyViana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Francisco Rodrigues

Asdrúbal Bentes
João Henrique

José Priante
1 vaga

Davi Alves Silva
Luiz Fernando

Robério Araújo
Wigberto Tartuce

1 vaga



Moisés Lipnik Welinton Fagundes

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Telefones: 318-6998/318-6999 e 318-6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Arolde de Oliveira - PFLlRJ
12 Vice-Presidente: Vic Pires Franco - PFLlPA
2l! Vice-Presidente: Carlos Alberto - PSDB/RN
32 Vice-Presidente: Pedro Irujo - PMDB/BA

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

Murilo Domingos Philemon Rodrigues
1 vaga Rodrigues Palma

PSB

José Pinotti 1 vaga

PL

Antônio Joaquim Araújo Welinton Fagundes

PPS

Colbert Martins Leônidas Cristino

Suplentes

Esther Grossi
Femando Lopes

Ivan Valente
Jaques Wagner

Luciano Zica
Pedro Wilson

2 vagas

Átila Lins
Ciro Nogueira

Cláudio Cajado
Couraci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto
Osmir Lima

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Rubem Medina
Vanessa Felippe

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro

João Leão
José Thomaz NonO

Luiz Piauhylino
Marçal Rlho

Max Rosenmann
Moisés Bennesby
Salvador Zimbaldi

1 vaga

PFL

PSDB

Antonio dos Santos
Augusto Farias
Benedito de Ura
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Magno Bacelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Aloysio Nunes Ferreira
Alzira Éwerton
Edson Silva
José Aníbal
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Nestor Duarte
Nicias
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PTB

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Aníbal Gomes (PSDB)
Dércio Knop
Eurípedes Miranda
Inácio Arruda
João Paulo
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Walter Pinheiro

PSD

Marquinho Chedid 1 vaga

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José Aníbal - PSDBlSP
12 Vice-Presidente: Nelson Otoch - PSDBlCE
22 Vice-Presidente: Magno Bacelar - PFLIMA
32 VICe-Presidente: Silvio Pessoa - PMDBlPE

Titulares

1 vaga

Cunha Bueno
Gérson Peres

Nelson Meurer
Valdenor Guedes

4 vagas

Antônio Brasil
Gastão Vieira

João Matos
Moacir Micheletto

Nelson Proença
Neuto de COnto

3 vagas

Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Ayres da Cunha

Jaime Martins
José Jorge

Leur Lomanto
Mendonça Rlho

Paudemey Avelino
Paulo Bomhausen

Paulo Lima
Sérgio Barcellos

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra

B.Sá
Itamar Serpa

Marconi Perillo
Nelson Otoch

Odnio Balbinotti
Silvio Torres

Tuga Angerami

PL

PSB

PSDB

PPB

1 vaga

Carlos Apolinãrio
I-\élio Rosas
José Priante
Marcelo Barbieri
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Irujo
Roberto Valadão
Udson Bandeira
Wagner Rossi

Alberto Goldman
Ariosto Holanda
Carlos Alberto
João Almeida
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marçal Rlho
Salvador Zimbaldi

Arolde de Oliveira
César Bandeira
COrauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Raimundo Santos
Vanessa Felippe
Vic Pires Franco

João Iensen
José Janene
Laprovita Vieira
Mário Assad (PFL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Barros
Roberto Campos
1 vaga



Bloco (PMOB,PRONA) PSOB

De Velasco
Fnlire JWIior

Sandro MabeI
Vakir CoIatto

Inácio Arruda (PCdoB)
Luiz AIberIo (Pf)

Mán:ia Marinho
Renato Jotnlson

S8Iomão Cruz

Adelson Ribeiro
Elias Murad
Emerson Olavo Pires
Fábio Feldmann
Socorro Gomes (PCdoB)

B~(PMDB,PRONA)

Chicão Brígido
Paulo Lustosa
Regina Uno
Sílas Brasileiro

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho

NeifJabur
Pedro lrujo

Pedro Novais
Roberto Valadão

Wagner Rossi

PPB

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
DjaJma de Almeida Cesar
Fernando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Sílvio Pessoa

Bloco (PT,POT, pedoB)

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
Emílio Assmar
Gerson Peres
Ibrahim Abi·Ackel
Ja1bas Lima
José Rezende
Prisco VlélOa

Aldo Arantes
Modo Chinagalia
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
José Genoino
José Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh
Sílvio Abreu

Benedito Domingos
Jair Bolsonaro

Jair Soares
João Mendes
Luis Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

1 vaga

Enio Baro
Joana Dare

Marcelo Oéda
Marta Suplicy

Severino Alves
Teima de Souza

Vânio dos Santos
WoIney Queiroz

Celso Russomanno
Cunha Lima
Ricardo Izar
Valdenor Guedes

GilneyViana
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio carneiro

1 vaga

Raquel capiberibe

PPB

PTB

PSB

PV

A1cione Alhayde
Fernando Ribas Carll
Herculano AnghineItl

Ushitaro KamJa

DuiIo PIsaneschi

1Vaga

1 vaga

Rodrigues Palma
VICente C8scione

Nilson Gibson

PTB

PSB

Fernando Gabeira

Israel Pinheiro Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Roberto Jefferson Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

1 vaga

Antonio Balhmann Colbert Martins

Secretário: Sérgio Sampaio Contreíras de Almeida
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sílas Brasileiro - PMDBIMG
1- Vice-Presidente: Regina Lino - PMDBlAC
2l! VICe-Presidente: Luciano Pizzatto - PFUPR
3l! VICe-Presidente: Celso Russomanno - PPBlSP

TItulares Suplentes

PFL

Presidente: José Borba - PTBlPR
12 VIC$-Presidente: Osvaldo BioIchi - PTB/BS
2l! VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Fernando Zuppo - POT/SP

TItulares Suplentes

PFL

Pedro Canedo

PL

PPS

Luiz Buaiz

Jorge Khoury
Murilo Pinheiro
Sérgio Barcellos
Simara Ellery (PMDB)
Zila Bezerra

PSOB

Antônio car10s Pannunzio
Eduardo Barbosa
Osvaldo Biolchi (PTB)
Welson Gasparini
1 vaga

cartos Magno
Cesar BandeIra

Darci CoeI1O
Oscar Andrade

Roberto Pessoa

Adenir Lucas
CeciClllha

José de AbRIu
2 vagas

Bloco (PMOB, PRONA)Ciro Nogueira
Laura carneiro
Luciano Pizzatto
Silvemani Santos
1 vaga

Aroldo Cedraz
José Carlos A1eluía

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Antônio Brasil
José Chaves
Tete Bezerra
Wilson Cignachi

Barbosa Neto
cartos Nelson

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Teixeira



PPB PTB

João Mendes
Simão Sessim
Telmo Kirst
1 vaga

Prisco Viana
Ricardo Izar

2 vagas

Walter Pinheiro (PT)

Gilvan Freire

PSB

1 vaga

1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB) PL

Padre Roque(PT)Femando Zuppo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh

Paulo Rocha
1 vaga

PTB

Agnelo Queiroz (PCdoB)

Secretário: Marcio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

José Borba

1 vaga

Pedrinho Abrão

PSB

1 vaga

Presidente: Robson Tuma - PFUSP
1Q Vice-Presidente: Luiz Braga - PFLlBA
2º Vice-Presidente: Herculano Anghinetti - PPB/MG
3º Vice-Presidente: Antônio do Valle - PMD8IMG

PL Titulares Suplentes

Fernando Zuppo
José Machado

Luiz Mainardi
Pedro Valadares

Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Ricardo Rique

1 vaga

Fábio Feldmann
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Renato Johnsson

Veda Crusius

Augusto Nardes
Cunha Lima

Francisco Dornelles
Mário Cavallazzi

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
José Melo

José Múcio Monteiro
Manoel Castro

Antonio Balhmann (PPS)

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

Anivaldo Vale
Danilo de Castro
Moisés Bennesby
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Hugo Rodrigues da Cunha
Lima Netto
Luiz Braga
Marilu Guimarães
Robson Tuma
Rubem Medina

PTB

José Coimbra

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
1 vaga

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis Viana
1 vaga

Antônio do Valle
Edison Andrino
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Pedro Canedo

5 vagas

Jorge Wilson
Noel de Oliveira

2 vagas

Ayres da Cunha
Dolores Nunes

Marilu Guimarães
Mário Assad

1 vaga

Delfim Netto
Lamartine Posella

Moacyr Andrade
1 vaga

Bloco (PMDB,PRONA)

PSDB

PPB

De Velasco
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo
Roberto Valadão

A1zira Éwerton
AávioArns
José Aníbal
José Thomaz Nonô
Sebastião Madeira

A1dir Cabral
Carlos Melles
Talvane Albuquerque
Vilmar Rocha
1 vaga

Eraldo Trindade
Jair BoIsonaro
José Linhares
Osmar Leitão

Eliseu Moura

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318-70711318-7073 fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Eraldo Trindade - PPB/AP
12 VICe-Presidente: Osmar Leitão - PPBlRJ
22 VICe-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh - PT/SP
30 Vice-Presidente: Luiz Alberto _ PT/BA

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PT, PDT, PCdoB
PSB

Femando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh

Femando Ferro
Nilmário Miranda

Pedro Wilson
Ricardo Gomyde

Sérgio Guerra

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Titulares Suplentes

PFL
Presidente: José Jorge - PFUPE
12 Vice-Presidente: Paulo Bomhausen - PFUSC
22 Vice-Presidente: Esther Grossi - PTIRS
32 Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada - PSDBlMG

Titulares

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Lima

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

PFL

PSDB

Suplentes

Betinha Rosado
Eraldo Tinoco
Jairo Carneiro

Osvaldo Coelho
Raul Belém

1 vaga

Marcus Vicente
Marinha Raupp

Osmânio Pereira
2 vagas

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Júlio César
Manoel Castro
Maurício Najar

• Messias Gois
Osório Adriano
Saulo Queiroz

Antonio Kandir
Amaldo Madeira
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Roberto Brant
Silvio Torres
Veda Crusius

Antônio Geraldo
Benito Gama

Carlos Alberto Campista
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Reinhold Stephanes
Silvemani Santos

PSDB

Edson Silva
João Almeida

Luciano Castro
Mareio Fortes

Mário Negromonte
Paulo Mourão

Vittorio Medioli

Bloco (PMDB, PRONA)

Bloco (PMDB, PRONA)

Flávio Ams (PSDB) Djalma de Almeida Cesar
Gastão Vieira José Luiz Clerot
João Matos Lídia Quinan
João Thomé Mestrinho Rita Camata
Maria Elvira 1 vaga

PPB

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
NeifJabur
Nelson Proença
Pedro Novais

PPB

Darcísio Perondi
Hélio Rosas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Silvio Pessoa
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurico Miranda
Iberê Ferreira
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Severiano Alves (PDT)
1 vaga

Augusto Nardes
EmnioAssmar
José Linhares

Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Delfim Netto
Femando Ribas Carli
Fetter Júnior
Francisco Domelles
Jurandyr Paixão
Waldir Dias

Felipe Mendes
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Roberto Campos

2 vagas

PTB

Coriolano Sales
Femando Torres (PSDB)

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Nedson Micheleti
Olávio Rocha (PSDB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Basnio Villani (PSDB)
Firmo de Castro (PSDB)
Osmar Leitão (PPB)
Vanio dos Santos
zaire Rezende (PMDB)
1 vaga

PTB

Aldo Arantes
Eurípedes Miranda

Marta Suplicy
Paulo Bemardo

Femando GonçalvesSebastião Madeira (PSDB)

PSB

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
Wolney Queiroz

Alexandre Cardoso

PL

1 vaga
Felix Mendonça
Israel Pinheiro

PSB

2 vagas

Alvaro Valle

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Telefones: 318·6900/69051701117012

Eliseu Moura
João Colaço

PL

1 vaga

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Germano Rigotto - PMDBlRS
12 Vice-Presidente: Neif Jabur - PMDBlMG
22 Vice-Presidente: Fetter Júnior - PPBlRS
32 Vice-Presidente: Júlio César - PFUPI

José Augusto

PPS

Pimentel Gomes

Secretária: Maria Linda Magalhães
Telefones: 318-6960/6989/6955

Pimentel Gomes

José Augusto



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

Presidente: Paulo Bernardo - PT/PR
12 Vice-Presidente: Milton Temer - PT/RJ
22 VICe-Presidente: Márcio Fortes - PSDBlRJ
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer - PFUSC

Titulares Suplentes

PFL

Eliseu Resende
Eraldo Tinoco
José Santa de Vasconcellos

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Dilso Sperafico
Renato Johnsson
Salomão Cruz

José Carlos Coutinho
Júlio Cesar

Raimundo Santos

Marcio Fortes
4 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
JairoAzi
Paudemey Avelino
Paulo Bauer

Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Márcio Fortes
Rommel Feijó

PSDB

José Mendonça Bezerra
Lima Netto

Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Alexandre Santos
Arthur Virgmo

3 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

A1ceste Almeida
João Alberto
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Marcos Lima

PPB

Fausto Martello
Romel Anízio
Salatiel carvalho
VadãoGomes

Alberto Silva
Edinho Bez

Simara Ellery
1 vaga

Flávio Derzi
Francisco Silva

João Iensen
José Janene

Bloco (PMDB, PRONA)

Augusto Carvalho (PPS)
Confúcio Moura
João Magalhães
Milton Temer (PT)

Freire Júnior
Moreira Franco

Odacir Klein
Paulo Lustosa

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
Luiz Alberto

Airton Dipp
Alcides Modesto

Haroldo Lima
Walter Pinheiro

PPB PTB

PSD

Zé Gomes da Rocha Marquinho Chedid

Secretária: Valda D. S. Lobo
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Luiz Fernando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aldo Rebelo
Fernando Lopes
Mário de Oliveira (PPB)
Paulo Bernardo

PTB

Adylson Motta
Carlos Airton

Dilceu SperaflCO
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Cidinha Campos
Fernando Ferro

Humberto Costa

Pedrinho Abrão

PSB

Eduardo Campos

José Borba

1 vaga

Abelardo Lupion
Euler Ribeiro

João Mellão Neto
Jorge Khoury

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Ney Lopes
Paulo Bauer

Roberto Fontes
1 vaga

PSDB

A1dir Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Claudio Cajado
Leur Lomanto
Osmir Lima
Osvaldo Coelho
Werner Wanderer

Presidente: Neiva Moreira - PDTIMA
1ºVice-Presidente: Matheus Schmidt - PDTIRS
2º Vice-Presidente: Jorge Wilson - PMDBlRJ
32 Vice-Presidente: José Teles - ppBlSE

Titulares Suplentes

PFL1 vaga

1 vaga

Vicente Cascione

PFL

PSB

PSTU

Valdemar Costa Neto (PL)

1 vaga

Lindberg Farias

Secretário: Marcos Rgueira de Almeida
Telefones: 318-6888 318-6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Vadão Gomes - PPBlSP
12 Vice-Presidente: Fausto Martello - PPBlSP
22 Vice-Presidente: Renato Johnsson - PSDBlPR
32 Vice-Presidente: Antonio Feijão - PSDBlAP

Titulares Suplentes

Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes

Antônio Jorge
Elton Rohnelt

Arthur Virgílio
Franco Montoro

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)



Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Salvador Zimbaldi
Wilson Braga

2 vagas

Armando Costa
Carlos Mendes

Genésio Bernardino
Lalre Rosado
Tete Bezerra

Zaire Rezende

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Viveiros
Francisco Horta

Jaime Fernandes
José Lourenço
Laura Carneiro

Rogério Silva
Roland Lavigne

Talvane Albuquerque

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pedro Correa
Robério Araújo

1 Vaga

PPB

PSOB

Bloco (PMOB, PRONA)

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto Santos
Tuga Angerami

Carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Durão
Reinhold Stephanes
Remi Trinta (PL)
Ursicino Queiroz

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Linhares
Lamartine Posella
Nilton Baiano

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
Lídia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
José Genoíno
Luiz Gushiken

Tilden Santiago
1 Vaga

Elias Murad
Feu Rosa

João Leão
José Aníbal

Ronaldo Santos
Welson Gasparini

Zulaiê Cobra

Arnaldo Faria de Sá
Celson Russomanno

João Pizzolatti
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho

Adelson Salvador
Alceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino

Etevalda Grassi de Menezes
Fernando Diniz

João Alberto
João Magalhães

PTB

PPB

Bloco (PT,POT, PCdoB)

Francisco Rodrigues Arlindo Vargas
Bloco (PT, POT, PCdoB)Leopoldo Bessone José Coimbra

PSB Cidinha Campos Agnelo Queiroz
Eduardo Jorge Chico Vigilante

Pedro Valadares 1 vaga Humberto Costa Jair Meneguelli

PL Jandira Feghali João Fassarella
Maria Laura Milton Mendes

Antonio Ueno (PFL) Moises Lipnik Marta Suplicy Pedro Canedo (PL)

PPS Serafim Venzon Sílvio Abreu

Maria Valadão (PTB) Augusto Carvalho PTB

Hilário Coimbra
Itamar Serpa
Jayme Santana
João Faustino
José Thomaz Nonõ
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)

Bloco (PMOB, PRONA)

Adylson Motta
Carlos Airton
Cunha Bueno
Jair BoIsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia

De Velasco
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Paes de Andrade
Paulo Delgado (PT)

Haroldo Lima
Hélio Bicudo
Joanad'Arc
Matheus Schmidt
Neiva Moreira
Paulo Delgado
Sandra Starling

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Aldir Cabral Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

PreSIdente: Roberto Santos - PSDBIBA
1ºVice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge - PT/SP
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPBlSP

Titulares

Ayres da Cunha

PFL

Suplentes

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Vicente André Gomes

Luiz Buaiz

Pimentel Gomes

PSB

PL

PPS

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga

José Pinotti

Antonio Joaquim Araujo

José Augusto



COMISSÃO DE TRABALHO, pE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBLICO

Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes - PSDB/GO
22 Vice-Presidente: Jaime Martins - PFU MG
32 Vice-Presidente: Jair Meneghelli - PT/SP

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA) Bloco (PMDB, PRONA)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Jaime Martins
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
Mendonça Filho
1 vaga

Jovair Arantes
Luciano Castro
Marcus Vicente
Pedro Henry
Wilson Braga

Armando Costa
Geddel Vieíra Lima
Maurício Requião
Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Benedito Domingos
Wigberto Tartuce
1 vaga

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
José Pimentel
Miguel Rossetto

PSDB

PPB

Augusto Farias
João Ribeiro

Maurício Najar
RobsonTuma

Valdomiro Meger
Vilmar Rocha

Alberto Goldman
Arnaldo Madeira
Osmânio Pereira

Sebastião Madeira
1 vaga

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas

Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Waldir Dias
1 vaga

Carlos Santana
Maria Laura
Renan Kurtz

Waldomiro Fioravante

"murares

Antônio Geraldo
Jaime Fernandes
João Ribeiro
LaelVal'ella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque
1 vaga

Antonio Joaquim
Fernanclo Torres
Feu ROlIa
Mário Negromonte
Nilton Cerqueíra
Roberto Rocha
Vittorio Medioli
1 vaga

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Edinho Araújo
Moreira Franco
Ricardo Rique
Ronaldo Perim

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Davi Alves Silva
Felipe Mendes
Flávio Derzi
Francisco Silva
João TCtta
1 vaga

Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Coelho
José Egydio

José Santana de Vasconcellos
Luiz Durão

Murilo Pinheiro
Mussa Demes

Zila Bezerra

PSDB

Aníbal Gomes
BasílioVillani

Candinho Mattos
Danilo de Castro

Marisa Serrano
Nestor Duerte

2 vagas

Carlos Apolinário
Hermes Parcianello

José Chaves
Marcos Lima

NeifJabur
Oscar Goldoni

1 vaga

PPB

Fausto Martello
José Teles

Mário de Oliveira
Nilton Baiano
Osmar Leitão
Osvaldo Reis

Simão Sessim

PTB Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Sérgio Arouca (PPS)
Carlos l3antana

Osvaldo Biolchi João Coser
PSB João Henrique (PMDB)

Luiz Gushiken
Domingos Leonelli 1 vaga Mário Martins (PMDB)

PL Mauro Lopes (PMDB)
Teima ele Zouza

Milton Mendes (PT) Inácio Arruda (PCdoB)

PMN PTB

Bosco França 1 vaga Chico da Princesa

Secretária: Talita Veda de Almeida Duilio Pisaneschi

Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

Dércio Knop
GilneyViana

Haroldo Sabóia
Jandira Feghali
José Maurício
Paulo Delgado

1 vaga

Leopoldo Bessone
Maria Valadão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Edinho Araújo - PMDB/SP
12 Vice-Presidente: Mário Martins - PMDBIPA
22 Vice-Presidente: Ricardo Rique - PMDB/PB
32 Vice-Presidente: Oscar Andrade - PFURO

Gonza~fa Patriota

Philemon Rodrigues (PTB)

PSB

PL

1 vaga

Remi Trinta



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOV~ REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEc-2195

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
3º Vice-Presidente:
Relator. Ricardo Barros (PFL)

Titulares

PPS

Leônidas Cristino

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB

1 vaga

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Proposição: PEc-9195

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel
1 vaga

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMDB

Hermes Parcianello
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Armando Costa
Moreira Franco
zaire Rezende

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Adylson Motta Aávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Uma
Prisco Viana 1 vaga Alexandre Santos

PSDB Nelson Otoch

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhmann
Arthur Virgílio Welson Gasparini

Femando Ferro

PT José Pimentel

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

1 vaga

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PUPSDIPSC)
Pedro Canedo

Eujácio Simões 1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

1 vaga

PSDB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Maurício

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Ushitaro Kamia (PPB)



Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS! 17/95, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
39 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Cartos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMDB

Antônio Brasil Cartos Apolinário
2 vagas Cartos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Benedito Guimarães Cartos Airton
Felipe Mendes EmílioAssmar
Francisco Silva Pedro Valadares (PSB)

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Cartos santana
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Ênio Bacci

Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga Eujácio Simões

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

Pedro Canedo

5 vagas

Artino Vargas

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

2 vagas

Fernando Gabeira (PV)

A1dir Cabral
Francisco Rodrigues (PTB)

José Múcio Monteiro
Reinhold Stephanes

Roberto Pessoa
Silvernani Santos

PFL

PTB

PSB

PPB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Adelson Salvador
Antônio Brasil

Gonzaga Mota
Hélio Rosas

2 vagas

Almino Affonso

Adylson Motta
Cunha Bueno.
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Welinton Fagundes

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Cartos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

Israel Pinhero

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Pauderney Avelino
Saulo Queiroz
VilmarRocha

PFL

Cartos Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende
1 vaga

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
39 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares

Autor: Eduardo JorgeProposição: PEC 2o-AI95



Bloco (PFLlPTB)
Edinho Bez

João Henrique
Pedro Novais

Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Álvaro Gaudêncio
Claudio Cajado

Inocêncio Oliveira
JairoAzi

Magno Bacelar
Wemer Wanderer

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

B.Sá
Mário Negromonte

Salomão Cruz
Veda Crusius

PFL

PSDB

Bloco (PMOB, PSD,PSL)

Armando Abílio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

Antônio Carlos Pannunzio
Amaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Presidente: José Lourenço (PFL)
11' Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
22 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Amaldo Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

A1dir Cabral
José Carlos Vieira
José Lourenço
Manoel Castro
Osório Adriano.
Ursicino Queiroz

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Suplentes

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEIÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3º Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Koyu lha
Nelson Marchezan
1 vaga

Femando Ferro
Sandra Starling

PT

Adroaldo Streck
Rnna de Castro

1 vaga

GilneyViana
Ivan Valente

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus Schmidt

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel

Paulo Rocha

POT PPB

Matheus Schmidt

1 vaga

PSB

Coriolano sales

Gervásio Oliveira

Amaldo Faria de Sá
Gerso Peres
Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos

Jair Bolsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA

DE PREVID~NCIA SOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL

EM 10-10-97
Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7555/318-7063Proposição: PEe- 33195 Autor: Poder Executivo

PTB

Roberto Jefferson

PSB

Alexandre Cardoso

PL

Luiz Buaiz

Arlindo Vargas

José Pinotti

Eujácio Simões



Suplentes

Gonzaga Patriota

Lael Varella
Luciano Pizzatto

Philernon Rodrigues
1 vaga

PL

PSB

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)
Jorge Wilson (PPB)

Remi Trinta
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Laura Carneiro
Paulo Bornhausen

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Eujácio Simões Welinton Fagundes
Secretária: Angélica Ralho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!!40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA.CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEc-40J95 Autor: Marqulnho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º VICe-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

A1mino Affonso

Suplentes

Barbosa Neto
Freire Júnior

Udson Bandeira
3 vagas

Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa

Nestor Duarte
Sebastião Madeira

Silvio Torres
1 vaga

Álvaro Gaudênio Neto
Elton Rohnelt

Francisco Horta
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos
Talvane Albuquerque

PFL

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Alzira Éwerton
Antônio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Nelson Marchezan
Nestor Duarte

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 34-A,
DE 1995, QUE "ALTERA OS PARÁGRAFOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.

53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC 34195 Autor: Domingos Dutra e Outros
Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
1ºVice-Presidente: Edson Silva (PSDB)
2º Vide-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Genoíno (PT)
Relator: Jaime Martins (PFL)

Titulares

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Carneiro
José Carlos Vieira
Laura Carneiro
Ney Lopes

Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Silas Brasileiro
Sílvio Pessoa
1 vaga

Aldo Rebelo
Humberto Costa
José Genoíno
José Maurício
Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Aldo Arantes
Cidinha Campos
Fernando Ferro

Hélio Bicudo
João Paulo

Antônio Carlos Pannunzio
Lsônidas Cristino
Mário Negrornonte

Carlos Santana
João Coser

PT

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala .169-B
Telefones: 318-687417052

Adhemar de Barros Filho
A1cione Athayde
Cunha Lima
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PTB

Rodrigues Palma

Gerson Peres
4 vagas

Philernori Rodrigues

Serafim Venzon

PDT
Vicente André Gomes



Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEc.43I95 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
1ll Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Davi Alves Silva (PPB)

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
1ll VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2ll VICe-Presidente:
3ll Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N246, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA POLICIAL"

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

José Egydic\

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

A1cione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PT

PSOB
Herculano Anghinetti (PPB)

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira

PPB

De Velasco

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Gonzaga Patriota

POT
Euripedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PUPSO/PSC)

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Bloco (PSBlPMN)
Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB
Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO~
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 51,

DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEc-.57J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
1ll Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2ll VICe-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3ll Vice-Presidente: 8- •:ldito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Autor: Hélio Bicudo

2 vagas

F1ávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

Confúcio Moura
2 vagas

Coriolano Sales

PT

POT

PSOB

Bloco (PFUPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Uma
Rodrigues Palma

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Alceste Almeida
Chicâo Brigido
Wagner Rossi

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Matheus Schmidt

Proposição: PEC-46191

João Fassarella
João Paulo



Titulares Suplentes PMDB

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Vanessa Felippe
1 vaga

PMDB

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

PPB

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
car10s Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

PPB

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

3 vagas

PSDB

PSDB

José de Abreu
Vicente Arruda

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Fassarella
Sandra Star1ing

PDT

Matheus Schmidt

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

Car10s Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Proposição: PEc-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Bloco (PSB/PMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!i! 82-A,
DE 1995, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO
AO ART. 195 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(RECURSO DA SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)

Proposição: PEC 82195 Autor: Carlos Mosconi e Outros

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
22 VICe-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: José Pinotti (PSB)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Eujácio Simões

Socorro Gomes

Airton Dipp
Femando Lopes

1 vaga

PDT

José Maurício
1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima

PSB

Pedro Valadares

PL

Francisco Horta

1 vaga

Suplentes

Betinho Rosado
José Car10s Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PLJPSDJPSC)

Titulares

Eujácio Simões

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Car10s Coutinho



Titulares

Francisco Coelho
José Loureenço
Mendonça Filho
Paes Landim
Reinhold Stephanes
Saulo Queiroz
Urscino Queiroz

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira
Roberto Santos

PFL

PSDB

Suplentes

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha

Carlos Alberto Campista
Euler Ribeiro

Magno Bacelar
Osório Adriano

Paulo Bauer

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Márcia Marinho
Pedro Henry

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Suplentes

Mauro Fecury
Eraldo Tinoco

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Abílio
Carcísio Perondi
Etevalda Grassi de Menezes
Maria Elvira
Pinheiro Landim

PPB

Chicáo Brígido
Confúcio Moura

Lídia Quinan
Simara Elleryy

Teté Bezerra

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Gerson Peres
2 vagas

Aécio Neves
1 vaga

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz
Secretário (a): Erles Janner
Local: Servo Como Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Ng 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Adhemar de Barros Filho
Jofran Frejat
José Unhares
OdelmoLeão
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

1 vaga

1 vaga

Wilson Braga

Suplentes

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Adão Pretto
Alcides Modesto

Bloco (PFUPTB)

Titulares

Paulo Rocha
1 vaga

PT

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues

PDT

Wolney Queiroz

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Como Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO J\RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89J95 Autor: Nlcias Ribeiro

Presidente: Adelson saJvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França' (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSD13)
Relator:

Pedro Correa
Waldir Dias

3 vagas

Agnelo Queiroz
Carlos Santana
Chico Vigilante
Eduardo Jorge

EnioBacci

Robertto Jefferson

Raquel Capiberibe

Autor: Nicias Ribeiro

PDB

José Pinotli

PTB

Fernando Gonçalves

Proposição: PEC-84191

Airton Dipp
Alcides Modesto
Arlindo Chinaglia
Humberto Costa
Jandira Feghali



Valdomiro Meger
1 vaga

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Wagner Rossi

PPB
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Posella

PSDB

Roberto Paulino
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alzira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Wilson Braga
1 vaga

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Luiz Mainardi
1 vaga

PT

PDT

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes

Ênio Bacci
Silvio Abreu

PT

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

PDT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Suplentes

Haroldo Lima

Gonzaga Patriota

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

PCdoB

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Aldo Arantes

Nilson Gibson

De Velasco

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEe-128195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares

1 vaga

Luiz Durão

Suplentes

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Autor: Hélio Bicudo
e outros

PSB

1 vaga

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIRCAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEe-96J92

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

PMDB

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão

Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Aníbal Gomes
De Velasco

Paulo Ritzel

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga



Bloco (PPBIPL)

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofre.n Frejat

PSDB

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PT

José Egydio PT
Niltoll Baiano GilneyViana Ivan Valente

Robério Araújo 1 vaga Marta Suplicy

POT

Antônio Feijão 1 vaga Giovanni Queiroz
Amon Bezerra
Olávio Rocha Bloco (PUPSOIPSC)

Elton Rohnelt 1 vaga

Suplentes

Aroldo Cedraz
Eraldo Tinoco

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSOB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Servo Especiais - Anexo 11 - Sala 169-13
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N9 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDS)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSOB)
3Q Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Átila Lins
Hilário C<Jimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
HumbeJ10 Costa

Gonzaga Patriota

por

PSB

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Roravante

Renan Kurtz

Nilson Gibson

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECEB À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N9 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 Dt~

CONSJITUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGf:NAS)

Proposição: PEe-133J92 Auti:lr: Ni!::!Ill!! Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMOB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSOB)

Titulares 1rluplentes

Bloco (PFUP1'B)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSOB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PMDB

Luiz Fernando (PSOB)
Olávio Rocha (PSOB)

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSOB)
1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSOB)

Wagner Rossi
1 vaga

PPB PPB

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenof Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PSOB

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Sebastião Madeira
1 vaga

Oolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana.
1 vaga

Oanilo de Castro

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSOB)

PSOB

Ezídio Pinheiro



Robério Araújo (PPB) João Leão PPB
Vicente Arruda Saulo Queiroz (PFL) Adylson Motta Alcione Athayde
1 vaga 1 vaga Jofran Frejat Enivaldo Ribeiro

PT José Linhares Fausto Martello
Moacyr Andrade Talvane Albuquerque (PFL)

Hélio Bicudo Femando Ferro Sérgio Arouca (PPS) Wagner do Nascimento
Marcelo Déda José Machado

PSDB
1 vaga Pedro Wilson

Ceci Cunha B.Sá
PDT Jovair Arantes Pimentel Gomes

Cidinha Campos Magno Bacelar (PFL) Osmânio Pereira Robério Araújo (PPB)

Silvio Abreu Renan Kurtz 1 vaga Sebastião Madeira

Bloco (PUPSDIPSC)
PT

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PDT

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDIPSC)

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

1 vaga

Pedro CanedoLuiz Buaiz

Alexandre Cardoso

Bloco (PSBlPMN)

Suplentes

Proposição: PEC-169193

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares

Bloco (PFLlPTB) Titulares Suplentes

Valdomiro Meger
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

Reinhold Stephanes
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Rogério Silva
1 vaga

José Teles
2 vagas

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

PMDB

Ayres da Cunha
Carlos Magno
JairoAzi
Laura Cameiro
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga



Antônio Carlos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Maurício

PSDB

PT

PDT

Arlhur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schrnídt

Arnaldo Madeira
Pedro Henry
Rairnundo Gornes de Matos

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

PT

PDT

João Leão
Marconi Perillo
Rommel Feijó

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro Fioravante

PSB
Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODifiCA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposlçáo: PEe-173J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Více-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT~IÇÃO

Nº 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEe-175195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFl)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

Francisco Dornelles

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione BarbaIho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Antônio Carlos Pannunzio

PMDB

PPB

PSDB

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palrna

1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landirn
Sandro Mabel

Márcio Reinaldo Moreira
Mário CavalJazzi

Odelmo Leão
Pedro Correa

Prisco Viana

Alexandre Santos

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Paulo Lustosa
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PSBIPMN)

PCdoB

PMDB

PPB

Fernando Zuppo
Snvio Abreu

1 vaga

Nilson Gibson

Betinho Rosado
Eraldo Tinoco

Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Pauderney Avelino

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
José Chaves
Lídia Quinan

Rubens Cosac



Suplentes

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 79. DA CONST~UIÇÃOFEDERAL.

(REDUZ JORNADA MAXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231-AI95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abnio Arruda
12 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares Suplentes

Roberto Campos VadãoGomes

PSOB

Firmo de Castro Alberto Goldman
Luciano Castro Femando Torres
Luiz Carlos Hauly Silvio Torres
Roberto Brant Veda Crusius

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Miguel Rossetto
1 vaga Paulo Bemardo

POT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PI.JPSOIPSC)

Pedro Cânedo Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Eduardo Campos 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 79. AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"
Proposição: PEC-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Bloco (PFI.JPTB)

Tuga Angerami
1 vaga

GilneyViana
José Pimentel

Eurípedes Miranda

Eujácio Simões

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

PSOB

Feu Rosa
Roberto Brant

PT

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

POT

Silvio Abreu

Bloco (PI.JPSOIPSC)

1 vaga

PFL

Átila Lins
Carlos Alberto campista

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

Reinhold Stephanes
1 vaga

Osmir Lima
Paes Landirn
Paulo Heslander
1 vaga

Ary Kara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMOB

Rita Camata
2 vagas

Armando Abnio
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende
1 vaga

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Valdir Colatto
5 vagas

PSOB

Augusto Nardes
Jair BoIsonaro
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby



Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng 294, DE
1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁ

GRAFO 12 DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Proposição: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos
e Outros

Wilson Braga Vicente Arruda

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelli Chico Vigilante
José Maurício Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB

EmílioAssmar 5 vagas
JoãoTota
3 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

PL

1 vaga Eujácio Simões

Robério Araújo

Bloco (PMOB,PSO,PSL)

Djalma de Almeida César Djalma de Almeida César
Rubens Cosac Silvio Pessoa
1 vaga Simara Ellery

PSOB

3 vagas

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

PTB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Carlos Santana
Ranan Kurtz
1 vaga

• Francisco Rodrigues Nelson Marquezelli

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317066 .

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 320, DE 1996,
QUE "ACRESCENTA AlfNEA "D"

AO INCISO 11 DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEe-320196 Autor: MATHEUS SCHMIOT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Presidente: Paudemey Avelino (PFL)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

TItulares

PSOB

PFL

BLOCO (PMOB, PRONA)

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·7555/7063

Darci Coelho
2 vagas

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Chico da Princesa

PTB

PPB

Blolco (PT, POT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

Antônio carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano ZICa

Vicente Cascione

Carlos Mendes
NeifJabur

1 vaga

Eraldo Trindade
2 vagas

Adroaldo Streck
Feu Rosa

José de Abreu

Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro

Raimundo Santos
Silvemani Santos

PPB

Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Roberto Valadão

Ayrton Xerez
Bonifácio de Andrada
João Almeida

Osmir Lima
Paudemey Avelino
Rubem Medina
Sérgio Barcellos

JoãoTota
Luiz Fernando



Dolores Nunes
Elton Rohnelt

José carlos Coutinho
Lael Varella

Raimundo Santos
Rogério Silva

Talvane Albuquerque

A1dir Cabral
Carlos Magno
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
Maluly Netto
Reinhold Stephanes
Robson Tuma

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40
(QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR

PARECER A PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N!! 361,

DE 1996, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 161

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

Proposição: PEC 361196 Autor: Marconi Perlllo e Outros

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Reinhold Stephanes (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator. Jovair Arantes (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIP5DIPSL)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente CasciOlle
Werner Wanderer

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NQ 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEC-338f96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
19 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
31! Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Símara Ellery

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Aloysio Nunes Ferreira
Jovair Arantes
Marconi Perillo
Odílio Balbinotti
Olávío Rocha
Silvio Torres

PSDB

Ademir Lucas
Antonio Carlos Pannunzio

Basílio Villani
João Leáo

Sebastião Madeira
Veda Crusíus

Benedito Domingos Cunha Lima Bloco (PMDB, PRONA)

Darci Coelho Hugo Biehl Darcísio Perondi Carlos Nelson
Jair BoIsOllaro Jorge Tadeu Mudalen Edinho Araújo Henrique Eduardo Alves
Jorge Wilson José Rezende EdinhoBez José Chaves
Osmar Leitão Pedro Corrêa Sirnara Elle'Y 2 vagas
Valdenor Guedes 1 vaga Wilson Cignachi

PSDB PPB

Antônio Feijão Elias Murad Augusto Nardes Fernando Ribas Carli
Celso Russomanno Leônidas Cristino Cunha Bueno Juràndyr Paixão
José Aníbal Nelson Marchezan Nelson Meurer 3 vagas
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes OdelmoLeáo
Rommel Feij6 Vicente Arruda 1 vaga

PT Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Chico Vigilente Jaques Wagner Alcides Modesto Haroldo Lima
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser João Paulo José Machado
Marcelo Déda José Genoíno Nedson Micheleti Luiz Eduardo Greenhalgh

PDT Ricardo Gomyde TeIma de Souza

Silvio Abreu Matheus Schrnidt Severiano Alves 1 vaga

PSB PTB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson Chico da Princesa Philemon Rodrigues

PedoB PSB
Haroldo Lima Aldo Rebelo João Colaço Fernando Lyra
Secretária: Maria Auxiliadora

PL
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052 Eujãcio Simões Pedro Canedo



Suplentes

Arthur Virgílio
Femando Torres

Feu Rosa
José de Abreu
Paulo Mourão
Wilson Braga

Elcione Barbalho
Hélio Rosas

Marcelo Barbieri
Roberto Valadão

1 vaga

Benedito Domingos
Osmar Leitão

Ricardo Barros
2 vagas

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Corauci Sobrinho
Silvemani Santos
Vanessa Felippe

Autor: Benedito Domingos
e Outros

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PFL

PPB

Bloco (PMDB, PRONA)

PSDB

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Raimundo Santos
Rubem Medina
VilmarRocha

Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
Jarbas Lima
João Iensen
José Rezende

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Sílvio Pessoa

Bonifácio de Andrada
Edson Silva
João Faustino
Nestor Duarte
Ronaldo Santos
Sebastião Madeira

Proposição: PEe-383196

Presidente: A1dir Cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Darci Coelho (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 383-A,
DE 1996, QUE "DÁ NOYA REDAÇÃO

AO ART. 23 E SEU PARAGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Suplentes

Esther Grossi
Miguel Rosselto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
FlávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Jonival Lucas
José Carlos Vieira

José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

2 vagas

Luiz Buaiz
Wagner do Nascimento

4 vagas

PT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Ser. Com. Especiaisi, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC

N2 37o-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO
207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEe-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2º Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Titulares

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Lima
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

PDT

Sérgio Cameiro

PSB

1 vaga

PCdoB

Chico Vigilante
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
Matheus Schmidt
Sérgio Miranda

PTB

5 vagas

Ricardo Gomyde Inácio Arruda Vicente Cascione Roberto Jefferson



...---------_._--------

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PHOFEBIR PARECER À PEC
Ng 407196, QUE ALTERA li REDAÇÃO DO

ARTIGO 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Alvaro Valle

Secretária:· Heloí& Diniz
Local: Servo Com. '::spE'Ciais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefone: 3113-687,1

Presidente: tlbelarjo Luplon (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3º VICe-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zul.aié Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot IPMDB)

Gonzaga Patriota

Proposição: PEC-407196

PSl3

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

Autor: Luciano Castro

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt!449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO Ng 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEC-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pazzatlo (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

PSDB

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

A1exandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatlo
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Fernando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

Suplentes

Luciano Pizzatlo
Nelson Marquezelli

Silvemani Santos
1 vaga

Titulares

Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

Blace (PMDB/f'SDIPSUPSC)

José Luiz Clerot
Simara Ellery
1 vaga

Flávio Derzi
Nelson Memer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Deda
Milton Mendes

e,loco (PPBIPL)

PE)[)B

BasílioVíllani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Danilo de Castro
José Thomaz Nonõ

Vicente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetlo

PPB

Fernando Ribas Garli

PSB

João Colaço

Benedito Guimarães
Silvio Abreu Enivaldo Ribeiro

Eurico Miranda
Felipe Mendes

Gervasio Oliveira Romel Anízio

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra
1 ----_••_-_.



PTB Sílvio Abreu Sérgio Carneiro

elosê Borba Chico da Princesa PPB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEc-472197 Autor: Senado federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDS)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Eujácio Simões Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefone: 318-7066/318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 5º AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Proposição: PEC n1l 513/97 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Tota
4 vagas

Félix Mendonça

Adauto Pereira
Eraldo Tinoco

Francisco Coelho
Luiz Durão

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Gonzaga Patriota

PL

PTB

PSB

Almino Affonso

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Rodrigues Palma

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

Luiz Buaiz

Antônio Ueno
Eraldo Tinoco
João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
ZUa Bezerra

Gonzaga Patriota

Alceste Almeida
Barbosa Neto

De Velasco (Prona)
3 vagas

PL

PSB

Alexandre Cardoso

Djalma de Almeida César
Genésio Bernardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino

Claudio Cajado
Francisco Coelho
José Melo
Paes Landim
Werner Wanderer
1 vaga

PSDB Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

B.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nícias Ribeiro

Osmânio Pereira
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cos:ac

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)

José Luiz Clerot
avagas

PSDB

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Aloysio Nunes Ferreira
Marcon; PeriJIo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
2 vagas

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha



Salvador Zimbaldi Nelson Otoch
Nestor Duarte

PPB

BLOCO (PMDB, PRONA)

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida Cesar

Sílvio Pessoa
2 vagas

Carlos Nelson
Cleonâncio Fonseca
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Mendes Ribeiro Filho

Ênio Bacci
José Genoíno
Milton Temer

PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

Ary Kara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Luis Barbosa
4 vagas

Emílio Assmar
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
José Rezende

Ary Kara
Benedito Domingos

Ricardo Barros
2 vagas

PTB BLOCO (PT, PDT, PCdoB)

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li Sala 165-B
Telefone: 318-7061/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST~NADAA, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 526,
DE 1997, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 98 E ALTERA AS AUNEAS "i"
DO INCISO I DO ART. 102 E "c"

DO INCISO I DO ART. 105 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(HABEAS CORPUS).

Proposição: 526 Autor: Poder Executivo

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1Q Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
2Q Vica-Presidente:
3Q Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
Relator: Edson Silva (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Luiz Buaiz

Suplentes

Nilson Gibson
Luiz Buaiz

Aldo Rebelo
Severiano Alves

3 vagas

Duilio Pisaneschi

Álvaro Gaudêncio Neto
Ayres da Cunha

Carlos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Mauro Fecury

PL

PTB

PSB

Roberto Jefferson

Gilvan Freire
Pedro Canedo

Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li. Sala 165-B
Telefone: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
VilmarRocha

Proposição: PEC-554197 Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
32 Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

Titulares

Aldo Arantes
José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Pedro Wilson
Renan Kurtz

PFL

Pedro Valadares

Rodrigues Palma

Álvaro Gaudêncio Neto
Átila Lins

Ayres da Cunha
Elton Rohnelt

José Carlos Coutinho
Raimundo Santos

Talvane Albuquerque

PSDB

PSB

Vicente Cascione

PL

Gilvan Freire

Ciro Nogueira
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Ney Lopes
Paes Landim
Raul Belém
Vilrnar Rocha

Bloco (PMDB, PSD,PSL)Alzira Éwerton
Bonifácio de Andrada
Franco Montoro

Aloysio Nunes Ferreira
José Aníbal

3 vagas Djalma de Almeida Cesar Genésio Bernardino



Bloco (PT, POT, pedoB)

Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha lima
Odacir Klein
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

José Thomaz Nonô
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

PSOB

Paulo Lustosa
Rubens Cosac

3 vagas

Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Paulo Lustosa 2 vagas
Simara Ellery

PPB
Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
1 vaga Moacyr Andrade

PSOB
João Leão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

Haroldo lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vania dos Santos

Luiz Durão

POT

Bloco (PLlPSOIPSC)

1 vaga

PPB Eujácio Simões Elton Rohnelt

Bosco França

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Locá: servo Cem Esp. - Aoo1o li, Sala100-13
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGOGilvan Freire

Duilio Pisaneschi

Fernando Ribas Carli
4 vagas

PTB

PSB

Pedro Valadares

Adhemar de Barros Filho
ErnilioAssmar
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

Vicente Cascione

Titulares Suplentes
Célia Mendes (PFl)
Francisco Silva

Bloco (PFUPTB) José Rezende

JairoAzi Adauto Pereira PSOB
José Rocha Betinho Rosado Domingos Leonelli
Júlio César Cláudio Cajado José Aníbal
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMOB PT

Oscar Goldoni Pinheiro Landim Maria da Conceição Tavares

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-7056/318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Paulo lustosa
2 vagas

Carlos Santana

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PPB

PMOB

Sandro Mabel
2 vagas

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 VICe-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB)

Titulares

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
José Múcio Monteiro
Manoel Castro

Eliseu Moura

PL

Pedro Canedo



Miguel Rosselto

PDT

Jair Meneguelli Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vagas

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha

2 vagas
Miro Teixeira Femando Zuppo PT

1 vaga

Gonzaga Patriota

Bloco (PLnPSDnPSC)

Bloco (PSBlPMN)

Pedro Canedo

1 vaga

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Miro Teixeira

PDT

Arlindo Chinaglia
2 vagas

José Maurício

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

POi'oposição: PL. 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Marteno (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFLIPTB

Bloco PMDBlPSDnPSL

Pedro Valadares

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

PSSB

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Titulares

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Undberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N!21.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAsn

Proposição: PL 1.1511'95 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 VICe-Presidente: Undberg Farias (PCdoB)
2º VICe-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
sa VICe-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Gervasio Oliveira

Antonio Brasil
zaire Rezende

4 vagas

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
LaelVarena
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL PSDB

Benedito Guimarães Cunha Uma Celso Russomanno Osmânio Pereira

Fausto Marteno Eujacio Simões Salvador ZimbaJdi Philemon Rodrigues (PTB)

Fettar Junior João Pizzolatti Tuga Arigerami 1 vaga

Francisco Silva Laprovita Vieira PT
Jair Bolsonaro Ushitaro Kamia JairMeneguelli José Genoíno
José Egydio 1 vaga

Nilmário Miranda MartaSuplicy
PSDB PDT

Leonidas Cristina Koyu lha Sérgio Carneiro VICente André Gomes



---------------~"

PSB 1 vaga

Femando Lyra Raquel Capiberibe PTB

Secretária: Maria Helena C. de Olivei~

Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, SaIa 169-B
Telefones: 318·68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNIC[PIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2" Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 VICe-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PFL

Artindo Vargas

Adelson Ribeiro,
Ademir Lucas

Emerson Olavo Pires
Nícias Ribeiro
Paulo Mourão '

1 vaga

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Álvaro Gaudênio Neto I"

Osmir Lima
Samey Filho I

Valdomiro Meger jl
Vilmar Rocha !1

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 1 vaga Ili

Djalma de Almeida César I
Marçal Filho· 1,1'

Robson Tuma
Zaire Rezende I1

2 vagas ,I

II

II,
li,I
,I
'I

I1

I1

,I

11;,

"

, ~
----------------~Ij

Philemon Rodrigues

Affonso Camargo
Benedito de Ura
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
saulo Queiroz

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

Nl! 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edlnho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VICe-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 VICe-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 VICe-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Cartos Apolinário (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

cartos ApoIinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
sandra Starting
Silvio Abreu

Jayme santana
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres
1 vaga

'Svagas

Ceci Cunha
Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

1 vaga

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Dada
Wolney Queiroz

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

Suplentes

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

TItulares

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

PPB

PSDB

Adelson Ribeiro
B.Sá
João Leão
Leônidas Cristino
2 vagas

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Femando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento



PPB Severiano Alves

Benedito Domingos José Janene
Bonifácio de Andrada 4 vagas Aécio de Borba
Gerson Peres Eurico Miranda
Laprovita Vieira Nelson Meurer
Prisco Viana PedroYves

PTB Romel Anrzio

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro

PSB
Leopoldo Bessone

Femando Lyra Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PL

João Paulo

PPB
Amaldo Faria de Sá

4 vagas

PTB

Vicente Gascione

PSB

Álvaro Ribeiro

PL

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N!! 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Pr''Poslção: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotlo (PMDB)
12 VICe-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2l! Vtee-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Pedro Canedo Welinton Fagundes

Bloco (PMDB/PSDIPSL)

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Darcrsio Perondi
Germano Rigotlo
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PSDB

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Casar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Freire Júnior
saraiva Felipe

4 vagas

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
ZilaBezerra

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Antônio dos santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodriguas
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Femando Lopes
Jair Meneguelli

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Bloco (PPB/PL)

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão



Aldo Rebelo

Suplentes

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Bloco (PFl, PTB)

Fernando Lopes

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco

Eurípedes Miranda

Titulares

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

Ng 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICOu
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Proposição: PL 4.425/94 Autor: Iram Saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Nilson Gibson

Paulo Feijó
Simão Sessim

Suplentes

Femando Zuppo

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PDT

PSB

Bloco (PFUPTB)

Mário Negromonte
Pedro Henry

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
GJlneyViana
Paulo Bemardo

Gonzaga Patriota

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
1 vaga

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2º Vice-Presidente:
3ºVice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Oilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PMDB

Fernando Oiniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

PPB

Oarcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Germano Rigotto
José Aldemir

José Luiz Clarot
Marcos Vinicius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

PSDB

Bloco (PPB, PL)Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Oanilo de Castro
Jovair Arantes

PT

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Unhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSDB

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

Milton Mendes
Sandra Starling

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Márcia Marinho
Osmânio Pereira



Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó

Tuga Angerami

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PPB

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

PDT

Vicente André Gomes (PSB) Femando Ribas Carli (PPB)

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

PCdoB

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

PTB

Amaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo" Sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N!! 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, AJ"UALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇ~O SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposição: PL 5430190 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PedoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Afzira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Agnelo Queiroz

Titulares

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Jandira Feghali

Suplentes

Antônio Geraldo
Antõnio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Rodrigues Palma

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de VasconcellQs
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nieias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

José Borba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Femando Torres
Feu Rosa

FlávioAms
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

PPB
A1zira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga



PSDB PPB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

Aécio Neves
3 vagas

Delfim Netto
Fetter Júnior
Francisco Dornelles
José Janene
Osmar Leitão

Cunha Bueno
Horculano Anghinetli

Laprovita Vera
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto campos

Bloco (PUPSOJPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBlPMN)

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starting

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PDT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro FIOravante

EnioBacci
Eurípedes Miranda

Firmo de Castro
Luiz cartos Hauly
Marconi Perillo
Yeda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

PSDB
Antônio Feijão

Fernando Torres
2 vagas

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

Fernando Lyra Pedro Valadares PDT

Aldo Arantes

PCdoB Coriolano Sales
Haroldo Lima Fernando Lopes

Márcia Cíbilís Vaana
Paulo BemaIdo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA, .

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMOB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Eujácio Simões

Suplentes

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

PFL

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

Alexandre Cardoso

PCdoB
Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-8
Te~fones:318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO D~~S MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IIIPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFER~NCIAMUNDIAL nA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSOB)
2l! VICe-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttltulares

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZUa Bezerra

Suplentes

Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Uma Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

PMDB

Bloco (PFUPTB)

TItulares

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Antônio do Valle
Marcos Lima
PaulO Ritzel

3 vagas
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
ReginaLino

Bloco (PMDBJPSDJP!.L)

Pedro Novais
Sirnara EIIery

4 vagas



Rita Camata
Tetê Bezerra

PSDB

Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

Zaire Rezende
1 vaga

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Arnon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PSDB

Adelson Ribeiro
A1zira Ewerton

Renato Johnsson
Roberto Rocha

2 vagas

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

Etevalda Grassi de Menezes

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibílis Viana
Sandra Star1ing
Socorro Gornes

PPB

5 vagas

PTB

José Coimbra

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoino
Luiz Alberto
Ricardo Gornyde

Adylson Motta
Car10s Aírton
Jair Bolsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de Barros Rlho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGornes

Wigberto Tartuce

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Mar1ene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO. NACIONAL

. PFL.

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1Q Vice-Presidente: Car10s Melles (PFL)
22 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Suplentes

Arnon Bezerra

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Luiz Buaiz

Nilson Gibson

Nelson Marquezelli

PL

PTB

PSB

PFL

PSDB

Bloco PMDB, PSD, PSL

TItulares

Gonzaga Patriota

Vicente Cascione

Pedro Canedo

José Lourenço
Paulo Bornhausen
2 vagas

Germano Rigotto
Paulo Lustosa
1 vaga

José Aníbal

Suplentes

Ciro Nogueira
Hugo Rodrigues da Cunha

Roberto Fontes
Roberto Pessoa

Vanessa Felippe
1 vaga

Bloco (PMOB,. ~SO, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Car10sMelles
Luiz Moreira
1 vaga

Antônio do Valle
Hélio Rosas



Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - SaIa 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTIT_UIÇÃO N9 14-A,
DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE O

PERíODO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

Bloco PT, PDT, PCdoB

Suplentes

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Delfim Netto
2 vagas

Proposiçáo:PEC 14195

Feu Rosa
José Thomaz Nonô

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

Fernando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

PTB

Autor: Adylson Motta

PTB

Israel Pinheiro Philemon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-75551318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

Presidente: Nelson Trad (PTB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Titulares

PFL

João Mellão Neto Leur Lomanto
Sarney Filho Lima Netto

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Hélio Rosas Djalma de Almeida Cesar
Odacir Klein 1 vaga

PSDB

Alberto Goldman Antonio Carlos Pannunzio
Roberto Santos Elias Murad

Bloco (PT, PDT, PedoB)

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2º Vice-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)
Titulares

José Borba

Inácio Arruda
1 vaga

Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Balestra

PTB

PPB

Roberto Campos
1 vaga

Israel Pinheiro
Nelson Trad

Secretário: Rávio Freitas Faria (Dir. Ass. Leg.)
Local: Assessoria Legislativa
Telefones: 318-6722/318-6716

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Ivan Valente
Sandra Starling

Suplentes

Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz

Nair Xavier Lobo

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira

Ayres da Cunha
Carlos Magno

PSDB

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cunha Lima

PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
João Coser

José Augusto (PPS) PFL

José Carlos Aleluia Augusto Viveiros
Lima Netto Carlos Alberto Campista

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Edinho Bez Hermes Parcianello

Carlos Alberto
José Thomaz Nenô
Salvador Zimbaldi

Chico Vigilante
Padre Roque
SeverianoAlbes

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana

Max Rosenmann
2 vagas

José Teles
Silvemani Santos (PFL)

1 vaga

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Titulares Suplentes



João Henrique

PSOB

Mário Martins Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, 5aJa 169-B
Telefones: 318-706117062

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSOB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferr~ (PT)
Carlos Alberto (PSOB) Simara Ellery (PMOB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro

Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSOB)

Silas Brasileiro (PMOB)
1 vaga

Autor: Presidência

Suplentes

Miro Teixeira (POT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSOB)

Luiz FemaJido (PSOB)
Osmir Uma (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Antônio Brasil (PMOB)
Jair BoIsonaro (PPB)
HaroldO Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

Titulares

Coordenador: Gilney Viana (PT)
Antônio Brasil (PMOB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco ela Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Te~fones:318-705EV7067

COMISSÃO EXTERNA
SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,

PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPON[VEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Te~fones: 318-705EV7067

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador:
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Francisco Coelho (PFL)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
5efviço de Comissões Especiais - Anexo li, 5aJa 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR, NO PER[ODO

DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS

PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

1 vaga

Suplentes

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina Uno

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

Carlos Airton
Luís Barbosa

PT8

PPB

PSOB
A1zira Ewerton

Moisés Bennesby

Bloco PT, POT, PCdoB

JoãoTota
Valdenor Guedes

GilneyViana
Socorro Gomes

Confúcio Moura
José ~aiJte

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

PFL

Antôn~ Feijão
Salomão Cruz

Bloco PMOB, PSO, PSL

Koyu lha Féu Rosa
Marcus Vicente 1 vaga

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Carlos Santana Nedson Micheleti
Teima de Souza Paulo Oelgado

PPB

Lamartine Posella José Janene
Nilton Baiano 1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo li, Sala 169-B
Te~fone:318-7061

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS

DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E

MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA
Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMOB)
Relator: Antônio Feijão (PSOB)

Titulares

, EDiÇÃO DE HOJE: 336 PÁGINAS I


